
   
   
 



The Services, In
dustrial, Profes

sional and

Technical Union
 (SIPTU) é o maior sindi-

cato dos trabalh
adores na Irlan

da. Há

200.000 membros associados
 à SIPTU que

trabalham em quase todos os
 setores da

economia Irlandesa. Ist
o é a nossa forç

a

em números que nos da
 poder. Por mais

de 100 anos nó
s estamos lutando por

justiça no traba
lho e na socied

ade.

SIPTU



Os trabalhadores dalimpeza são aqueles quelimpam nossos hospi-tais, transportes públi-cos, escolas, fábricas,escritórios e outros lo-cais. Eles (Trabalhadoresda limpeza) desempen-ham um papel vital emnossa sociedade, garan-tindo a limpeza e umambiente seguro nas in-stalações onde trabal-ham para seus
respectivos usuários.

SIPTU’s Fair Deal forCleaners Campaign é,sobre tudo, um meiopara que os trabal-hadores estejam unidose organizados para mel-hores empregos, mel-hores condições erespeito para com o durotrabalho desempenhadopelos mesmos.

TRATAMENTO JUSTOPARA TRABALHADORESDA LIMPEZANós somos o sindicato paratrabalhadores do ramo dalimpeza.



Trabalhadores d
o ramo da

limpeza agora estã
o se or-

ganizando para
 um trata-

mento mais justo. No qu
al

trabalhadores t
êm for-

mado uma forte aliança

no local de trab
alho e

demonstrando sua v
oz e

assim atingindo conq
uis-

tas reais. Atrav
és de orga-

nização e negoc
iação com

seus empregadores, tra
-

balhadores em locais

onde já estão o
rganizados

têm conseguido dia
logar

com seus respectivo
s em-

pregadores aco
rdando

com o número de horas

que permitam os mesmos

viverem e ao mesmo

tempo ter a possibi
lidade

de concluir o tr
abalho de

uma forma segura e

profissional.

TRABALHADO
RES DA

LIMPEZA SE O
RGANIZANDO

Trabalhadores participam doCleaners Forum in Liberty Hall.

Vitor Leite, um empregado da ISS 
e 

SIPTU associado
 com Jim Dolan, Diretor

de Recursos Hum
anos da ISS no m

o-

mento da assinatu
ra de um termo de re-

sponsabilidade 
para empregadores em

serviços de limpeza entre SIPT
U e ISS.



Trabalhadores da limpeza tambémestão lutando em nível nacionalpara garantir melhores direitos eproteções.

Trabalhadores d
a limpeza celebram o Dia Internacio

nal

da Justiça para 
trabalhadores d

a limpeza.

Trabalhadores
da limpeza 
visitam o Dail
(Parlamento 
Irlandês) para
falarem com 
os legisladores.



ASSOCIE-SE

Quando você d
ecide

associar-se a SI
PTU,

você está aumentando

o poder e as po
ssibili-

adades para qu
e os

trabalhadores d
a

limpeza tenham um

tratamento justo em

seu local de tra
balho e

em toda a Irlanda.

SIPTU é 
o seu 
sindicato

Uma vez que voc
ê se

torna membro ex
istem

uma variedade d
e meios

para que sua voz
 seja

ouvida.

Fale para as pess
oas que

trabalham com v
ocê de

como é importan
te

tornar-se membr
o.

Esteja informado
.

Participe das ativ
idades

do sindicato.

Martin Brennan, Joe Bonamally, GianJorville Paris.



“Quando trabalhadores da limpeza
estão juntos e organizados, nós
podemos melhorar nossa situação
e sermos tratados com respeito.”

-Lucia Fay, 
Hospital Cleaner & SIPTU Member



Para maioresinformacõescontateSIPTU  
Tel: 01 858 6389
e-mail: cleaning@siptu.ie
www.siptu.ie
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