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A OGBL pede a compreensão de todos os eleitores e eleitoras que participam nas Eleições Sociais de 2019 na nossa decisão 
de não fazer vastas campanhas de distribuição de gadgets e brindes como outros sindicatos estão a fazer.
Com efeito, a OGBL é fi nanciada com as quotizações dos seus membros. E dá-se como obrigação para com os seus membros 
de utilizar da melhor forma esse dinheiro. 
Em vez de gastar centenas de milhares de euros em gadgets e brindes eleitorais caros e pouco úteis, a OGBL prefere utilizar 
esse dinheiro para melhor fazer passar as suas mensagens e reivindicações ao conjunto da população residente e fronteiriça, 
com o objectivo de melhorar os seus serviços e levar a cabo campanhas que visem defender os interesses de todos, e con-
quistar novos direitos para todos os trabalhadores e trabalhadoras activos/as e pensionados/as.

Declaração
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A todas as trabalhadoras e todos os trabalhadores,

A partir de Fevereiro e até ao início de Março de 2019, rece-
berá por correio postal o boletim de voto para a eleição da 
‘Chambre des salariés’.

Espero, principalmente, que não faça o seguinte: não deite 
no lixo, em caso algum, o boletim de voto e os respectivos 
envelopes!

Pedimos-lhe que dê algum do seu tempo aos interesses, 
necessidades e reivindicações legítimas dos trabalhadores 
e trabalhadoras, e suas famílias. Participe nestas eleições.

Utilize o seu direito de voto. Uma participação recorde vai 
reforçar ainda mais o peso que terá a ‘Chambre des salariés’ 
perante os poderes públicos. A actividade da ‘Chambre des 
salariés’ apoia há anos a acção sindical da OGBL a favor dos 
interesses dos/as trabalhadores/as e dos/as reformados/as.

Nestas eleições, você pode lançar um sinal político forte. 
Um sinal dirigido ao novo governo. E um sinal dirigido ao 
patronato. Participe.

Cada voto para a OGBL, Confederação Sindical Independente 
do Luxemburgo, é um voto para o motor do progresso social. 

Estas eleições devem ser uma demonstração de força 
dos interesses, necessidades e reivindicações dos 
trabalhadores.

Estas eleições devem ser um sinal da força e da vontade de 
acção sindical.

Cada voto para a OGBL é um voto pela demonstração dessa 
força.

Precisamos dessa força e dessa dinâmica para as nossas 
condições salariais e de trabalho. Para mais dias de férias 
e horários de trabalho adaptados a uma melhor qualidade 
de vida. Pela nossa segurança social. Por um direito laboral 
que assegure melhor os empregos e impeça condições de 
trabalho precárias. 

Em prol de novos direitos em matéria de formação profis-
sional contínua. Em prol de habitação a preços acessíveis e 
de boa qualidade. E para atingir o objectivo da OGBL, isto é, 
proporcionar a cada trabalhador/a uma convenção colectiva 
de trabalho. 

Cada voto para a OGBL é um voto contra a divisão sindical. 
A fragmentação sindical enfraquece os trabalhadores. É 
apenas positiva para o patronato e para os círculos polí-
ticos ou sociais que trabalham contra os interesses dos 
trabalhadores. 

A OGBL não o/a vai decepcionar.

André Roeltgen

Presidente do OGBL 
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Os nossos compromissos

Convenções Colectivas de Trabalho para todos

A central sindical OGBL reivindica bons salários para todos. 
A evolução salarial deve acompanhar a par e passo o desen-
volvimento da produtividade económica.

Este objectivo não se consegue alcançar sem ser através de 
Convenções Colectivas de Trabalho (CCT). E, para conseguir 
boas convenções colectivas é necessário um sindicato forte, 
combativo e com muitos membros. A OGBL é o único sindi-
cato no Luxemburgo que reúne estas três características.

Bastam os exemplos recentes para atestar a capacidade 
de a OGBL se impôr. Recordemos, designadamente, os 
bons acordos celebrados após as lutas sindicais, tanto nos 
sectores da saúde, no sector social, como no sector da 
construção civil ou ainda a implementação de uma CCT na 
Universidade do Luxemburgo.

Por outro lado, a OGBL não se esquece dos seus muitos 
membros que trabalham em empresas onde não existe 
(ainda) convenção colectiva. Infelizmente, cerca de 50% 
dos trabalhadores no Luxemburgo encontram-se nesta 
situação.

Para além do nosso esforço para fazer baixar esta percen-
tagem o mais rapidamente possível, através da introdução 
de novas convenções colectivas, a OGBL reivindica uma 
reforma da legislação relativa às convenções colectivas, 
que facilite a introdução de novas convenções colecti-
vas, nomeadamente em sectores com muitas pequenas e 
médias empresas e que reforce as capacidades de acção 
dos sindicatos.

La Chambre des salariés offre une grande panoplie de cours

Die Arbeitnehmerkammer bietet eine große 
Bandbreite an Weiterbildungskursen

A Chambre des salariés oferece uma larga 
gama de cursos de formação contínua
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Indexação salarial, + 10% de salário mínimo e 
melhores salários

Para combater a repartição injusta dos lucros da produti-
vidade, as desigualdades sociais e a crescente disparidade 
salarial que se acentuam à custa das classes salariais baixa 
e média, a OGBL reivindica – a par de um incremento no 
número de convenções colectivas – um aumento estrutural 
do salário social mínimo para trabalhadores não qualifi ca-
dos e qualifi cados na ordem dos 10%.

De facto, é inaceitável que um trabalhador que trabalhe 40 
horas semanais não ganhe o sufi ciente para poder viver 
condignamente no Luxemburgo.

O Governo anunciou agora que o salário mínimo  será 
aumentado de 100 euros líquidos (limpos), com efeito 
retroactivo a 1 de Janeiro de 2019. Este anúncio constitui 
um primeiro sucesso da acção contínua da OGBL em favor 
de um aumento do salário mínimo. No entanto, isto deve 
ser considerado apenas como uma primeira etapa. Para a 
entidade patronal, este aumento vai custar apenas mais 
0,9% (18,64 € por mês). Ou seja, não muda nada à repartição 
injusta da riqueza no Luxemburgo. Se o Governo não prever 
outras medidas, a OGBL vai lançar acções sindicais. 

A OGBL continuará a defender o ajustamento automático 
dos salários à infl ação (‘index’ ou indexação salarial) que 
mantém o poder de compra e impede a perda de rendimen-
tos. A OGBL opor-se-á a toda e qualquer contestação deste 
sistema ou nova tentativa de o manipular.

O novo Governo já se comprometeu a não combater a 
indexação durante toda a sua legislatura, de 2018 a 2023. 
Isto representa não só uma importante vitória para a OGBL, 
como garante ainda o poder de compra para todos os traba-
lhadores e reformados.

6ª semana de férias e bons horários de 
trabalho

A OGBL soube fazer frente às pretensões do patronato de 
fl exibilizar sem limites o tempo de trabalho, no âmbito das 
negociações da renovação da “lei PAN” em 2016. A nossa 
fi rme oposição conduziu a melhorias comparativamente à lei 
anterior. Todavia, num contexto caracterizado por um agra-

vamento da intensidade do trabalho, da pressão, do stress 
e do esbatimento da fronteira entre trabalho e vida pessoal, 
há ainda muito para fazer. A OGBL estabeleceu, portanto, no 
interesse de todos os trabalhadores, um plano de ação que 
compreende, designadamente, os seguintes pontos:

• Generalização, por lei, da 6ª semana de férias

A OGBL alcançou uma primeira vitória com o anúncio 
que o governo fez de introduzir um 26° dia de férias e 
um dia feriado legal adicional. É um primeiro passo na 
boa direcção, outros devem seguir.

• Promoção da negociação de modelos inovadores 
de redução do tempo de trabalho, que preservem 
integralmente os salários

• Implementação do projecto de lei do banco de horas

• Melhor regulamentação do teletrabalho

• Direito à desconexão

• Tempo parcial voluntário com direito a reintegração a 
tempo inteiro

• Não à liberalização do horário de abertura das lojas

Qualidade de vida para os idosos e pensões 
seguras

O sistema luxemburguês de fi nanciamento solidário da 
Segurança Social deve ser defendido, melhorado e adap-
tado, para que possa continuar a desempenhar o seu papel 
enquanto elemento essencial na justiça social. A população 
tem o direito legítimo a serviços de saúde de qualidade, 
segurança social e boas pensões de reforma, não só agora, 
mas também no futuro. Não será tolerado qualquer ataque 
ao fi nanciamento solidário. A OGBL opor-se-á categorica-
mente a qualquer iniciativa política que vise uma redução 
da contribuição por parte dos empregadores ou do Estado 
para o fi nanciamento da Segurança Social e das pensões 
de reforma. Se surgirem necessidades complementares de 
fi nanciamento, a OGBL propõe aumentar as contribuições 
ou explorar novas fontes de fi nanciamento em vez de dimi-
nuir as prestações sociais.
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Além disso, a OGBL empenha-se em: 

• Manter integralmente a idade legal de reforma e o 
direito à reforma antecipada.

• Manter integralmente o ajuste periódico das pensões 
indexado à evolução dos salários.

Oportunidades para os jovens: Boas 
formações, bons empregos, bons salários

Desde sempre, a OGBL defende a escola pública e gratuita. 
Só assim se podem criar as bases necessárias para uma 
sociedade democrática e solidária, e garantir a coesão 
social.

Relativamente à formação profi ssional inicial, a OGBL pro-
põe a introdução de um tronco comum aos dois primeiros 
anos de formação. Uma especialização demasiado prema-
tura e excessiva pode limitar, mais tarde, as oportunidades 
dos alunos no mercado de trabalho.

A OGBL apela ainda a uma melhor regulamentação dos 
estágios nas empresas. Cada estágio deve ser considerado 
como um emprego que tem de ser remunerado pelo seu 
justo valor. Bem como os empregos de trabalhador-estu-
dante, cuja duração deve ser tida em conta como tempo de 
trabalho no cálculo para as pensões de reforma.

Para combater a precarização das relações laborais, que 
atinge sobretudo os jovens, o contrato de trabalho por tempo 
indeterminado (CDI) deve permanecer a regra. O recurso ao 
trabalho temporário ou a contratos de trabalho a prazo deve 
ser estritamente limitado. Formas de trabalho “atípicas” 
(contratos freelance, falsos trabalhadores independentes…) 
devem ser fi scalizadas através de uma regulamentação 
mais rigorosa.

Empregos estáveis e de qualidade na era da 
digitalização

O „emprego 4.0“, a digitalização da economia oculta o risco 
de um desenvolvimento negativo das relações e condições 
laborais. No entanto, constitui também um enorme poten-
cial para um melhor ajustamento das condições de trabalho 
e para uma melhor harmonização entre vida profi ssional e 
vida pessoal. A fi m de garantir que a digitalização da econo-
mia não tenha repercussões negativas sobre o emprego, é 
essencial acompanhar de um modo prospectivo a evolução 
tecnológica e respectivos efeitos sobre o emprego e as con-
dições de trabalho. Este objectivo não pode ser atingido sem 
o reforço dos direitos dos representantes dos trabalhadores 
e dos sindicatos. 

A OGBL reivindica uma maior protecção do trabalhador 
durante toda a sua carreira profi ssional, numa lógica de 
protecção dos percursos profi ssionais. Tal implica:

• Um direito laboral efi caz

• Uma revisão das disposições legais no plano social, 
no plano da preservação dos postos de trabalho e 
dos despedimentos colectivos, de modo a reforçar a 
protecção contra o despedimento. 

• Um melhor acesso à formação profi ssional contínua.

Mais equidade fi scal

A carga fi scal no Luxemburgo pesa cada vez mais sobre as 
pessoas físicas e cada vez menos sobre as empresas e sobre 
os rendimentos de capitais. A OGBL opõe-se a que Governo 
baixe mais uma vez a tributação sobre as empresas. Da 
mesma forma, a OGBL opõe-se aos regimes que favorecem 
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os rendimentos de capitais (dividendos, mais-valias, sto-
ck-options…). Esses rendimentos devem ser tributados do 
mesmo modo que os rendimentos do trabalho. Além disso, 
a OGBL pronuncia-se a favor da introdução de um imposto 
sobre a fortuna. 

Para responder ao aumento dos impostos sobre o rendi-
mento dos particulares, a OGBL propõe que sejam revistos 
os escalões dos impostos, por forma diminui-los junto dos 
rendimentos baixos e médios,  exonerar o salário mínimo, 
mas acrescentar escalões aos rendimentos mais elevados.  
Sobretudo, de modo a evitar o aumento galopante dos 
impostos, a OGBL pede o restabelecimento da adaptação 
dos escalões à evolução dos preços.  

A OGBL defende a igualdade de tratamento entre residentes 
e fronteiriços em matéria de fi scalidade. 

Mais, a OGBL opõe-se à degradação anunciada pelo Governo 
quanto às deduções fi scais para as despesas de deslocação. 

Melhores abonos sociais e familiares

Como os subsídios sociais não foram adaptados, foram 
perdendo cada vez mais em efi cácia para evitar o risco de 
pobreza das famílias mais frágeis. A OGBL reclama há anos 
a sua adaptação, em particular os abonos de família que 
foram desindexados em 2006.

Em 2014, o Governo tinha acordado com os sindicatos 
introduzir um novo mecanismo de adaptação, não só ajus-
tado à indexação, mas a uma espécie de “indexação +”, 
que acompanhasse a evolução dos preços e dos salários. 
O projecto não avançou na última legislatura. O programa 
do novo Governo prevê agora indexar os abonos de família, 
mas apenas em 2023! O que equivale a um recuo importante 
em relação a 2014 e, face à forte desvalorização dos abonos 
de família, é totalmente inaceitável. A OGBL reivindica: o 
ajustamento imediato dos abonos e subsídios de família à 
evolução dos preços e dos salários!

Il faut combattre la tendance 
à la privatisation de l’enseignement

Der schleichende Trend zur Privatisierung
der Bildung muss bekämpft werden

Para a adaptação das prestações familiares
à evolução dos preços e salários!
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O novo Governo prevê, entre outras medidas, favorecer o 
recurso às prestações em géneros em detrimento das pres-
tações em espécie. Essas prestações seriam assim apenas 
para os residentes.

A OGBL opõe-se a tal discriminação feita aos fronteiriços 
que pagam os mesmos impostos e contribuições sociais do 
que os residentes. É necessário encontrar fórmulas que não 
excluam automaticamente os fronteiriços ou prever formas 
de os compensar.

Habitações acessíveis e de qualidade para 
todos

Os preços no mercado imobiliário subiram vertiginosa-
mente. Simultaneamente, a oferta das habitações dispo-
níveis e das novas construções tornou-se insufi ciente. 
Particularmente para os jovens, tornou-se cada vez mais 
difícil ter casa própria, contrair um crédito à habitação, 
etc. Contudo, o simples aumento da oferta não é sufi ciente 
para resolver o problema. Para acabar com a especulação 
imobiliária, o Estado tem de intervir, designadamente, deli-
mitando os preços dos terrenos e introduzindo um imposto 
sobre a retenção de terrenos a nível nacional.

Para fomentar o acesso à habitação às pessoas com bai-
xos rendimentos, a construção de habitações sociais deve 
ser mais amplamente promovida, e o direito ao subsídio de 
renda existente deve ser alargado, de modo a benefi ciar um 
maior número de agregados familiares. A OGBL pronuncia-
-se ainda por uma limitação efectiva dos montantes das 
rendas. 

Pela protecção ambiental e uma sociedade mais amiga do 
ambiente

A protecção ambiental é um desafi o existencial para a 
humanidade. Por este motivo, a OGBL apoia sem reservas os 

objectivos internacionais de redução de emissões de gases, 
ou seja, limitar o aquecimento global em 1,5% relativamente 
aos níveis pré-industriais. As medidas necessárias para uma 
transição rumo a uma economia e sociedade descarboniza-
das devem ser encetadas desde já. Contudo, esta transição 
não deve implicar uma perda de qualidade e nível de vida, 
nem pode conduzir a novas exclusões e desigualdades 
sociais. Por este motivo, é essencial um debate social a 
todos os níveis para acompanhar este processo.

Democracia, paz e justiça social

A central sindical OGBL opõe-se a todas as ideologias xenó-
fobas e racistas que avançam face ao fracasso das políti-
cas neoliberais e do aumento das desigualdades sociais. 
Exigimos os mesmos direitos para todos os trabalhadores 
e pensionistas, independentemente da sua nacionali-
dade e do seu local de residência. De igual modo, a OGBL 
opõe-se à crescente tendência política de rearmamento e 
militarização.

Os direitos democráticos – direitos sindicais incluídos – não 
devem ser questionados, mas, pelo contrário, reforçados. 
O direito de constituir sindicatos, o direito às negociações 
colectivas, o direito à greve e o direito à representação sin-
dical são direitos democráticos fundamentais e os únicos 
que podem garantir o progresso social e a protecção dos 
trabalhadores face à exploração.
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O novo Governo prevê, entre outras medidas, favorecer o 
recurso às prestações em géneros em detrimento das pres-
tações em espécie. Essas prestações seriam assim apenas 
para os residentes.

A OGBL opõe-se a tal discriminação feita aos fronteiriços 
que pagam os mesmos impostos e contribuições sociais do 
que os residentes. É necessário encontrar fórmulas que não 
excluam automaticamente os fronteiriços ou prever formas 
de os compensar.

Habitações acessíveis e de qualidade para 
todos

Os preços no mercado imobiliário subiram vertiginosa-
mente. Simultaneamente, a oferta das habitações dispo-
níveis e das novas construções tornou-se insufi ciente. 
Particularmente para os jovens, tornou-se cada vez mais 
difícil ter casa própria, contrair um crédito à habitação, 
etc. Contudo, o simples aumento da oferta não é sufi ciente 
para resolver o problema. Para acabar com a especulação 
imobiliária, o Estado tem de intervir, designadamente, deli-
mitando os preços dos terrenos e introduzindo um imposto 
sobre a retenção de terrenos a nível nacional.

Para fomentar o acesso à habitação às pessoas com bai-
xos rendimentos, a construção de habitações sociais deve 
ser mais amplamente promovida, e o direito ao subsídio de 
renda existente deve ser alargado, de modo a benefi ciar um 
maior número de agregados familiares. A OGBL pronuncia-
-se ainda por uma limitação efectiva dos montantes das 
rendas. 

Pela protecção ambiental e uma sociedade mais amiga do 
ambiente

A protecção ambiental é um desafi o existencial para a 
humanidade. Por este motivo, a OGBL apoia sem reservas os 

objectivos internacionais de redução de emissões de gases, 
ou seja, limitar o aquecimento global em 1,5% relativamente 
aos níveis pré-industriais. As medidas necessárias para uma 
transição rumo a uma economia e sociedade descarboniza-
das devem ser encetadas desde já. Contudo, esta transição 
não deve implicar uma perda de qualidade e nível de vida, 
nem pode conduzir a novas exclusões e desigualdades 
sociais. Por este motivo, é essencial um debate social a 
todos os níveis para acompanhar este processo.

Democracia, paz e justiça social

A central sindical OGBL opõe-se a todas as ideologias xenó-
fobas e racistas que avançam face ao fracasso das políti-
cas neoliberais e do aumento das desigualdades sociais. 
Exigimos os mesmos direitos para todos os trabalhadores 
e pensionistas, independentemente da sua nacionali-
dade e do seu local de residência. De igual modo, a OGBL 
opõe-se à crescente tendência política de rearmamento e 
militarização.

Os direitos democráticos – direitos sindicais incluídos – não 
devem ser questionados, mas, pelo contrário, reforçados. 
O direito de constituir sindicatos, o direito às negociações 
colectivas, o direito à greve e o direito à representação sin-
dical são direitos democráticos fundamentais e os únicos 
que podem garantir o progresso social e a protecção dos 
trabalhadores face à exploração.
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Liste 1
OGBL

Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg
Confédération syndicale indépendante du Luxembourg

ALVES DA SILVA ÉP. AZEREDO DOS
SANTOS Maria Das Dores

AMASIO Samuel

BACK Nora

BAUMGARTEN Laurent

BORGÈSE ÉP. CANONICO Stéphanie

DA SILVA NEVES Sonia

DO ROSARIO SANTOS ÉP. DAHM Antonia

DREWS Armand

FERNANDES Marcelo

GAGGIOLI Carlo

GOURA ÉP. LATRACH Najia

HASSAN ÉP. AGHBECHE Siham

JACQUEMART Stéphane

KRIER Joël

LABOULLE Luc

LAUER Erhard

LOMBARDI Sylvie

MERTENS Claude

MUCCIANTE Virginie

NEIGE Eric

NICKELS Alain

OLIVEIRA FERREIRA ÉP. FERRAZ GOMES 
CORREIA Marina Isabel

OURTH Patrick

ROELTGEN André

THOMA Carole

WALLENBORN Claude

WOLF Eric

ZEDIRA Sabir

SECT.5

Elections pour la Chambre des Salariés CSL
mars 2019

Elections pour la Chambre des Salariés CSL
mars 2019

GROUPE 5

Elections pour la Chambre des Salariés CSL
mars 2019

GROUPE 5

A Monsieur Joseph FABER
Président du Bureau éléctoral de la
Chambre des salariés
ENVOI-REPONSE 7001
L-3208 BETTEMBOURG

N° 000

FORMA MAIS SIMPLES
VOTE OGBL ! 
LISTA 1 !
Para reforçar a OGBL e enviar 
um sinal forte ao Governo e ao 
patronato, a forma mais segura 
e mais simples é marcar com 
uma cruz ou preencher o círculo 
por cima da Lista 1 - OGBL !

UM OUTRO MÉTODO
consiste em atribuir os seus 12 
votos* fazendo uma cruz em 
uma ou nas duas casas que se 
encontram atrás dos nomes dos 
candidatos e das candidatas da 
OGBL, Lista 1. Cada cruz conta 
como um voto.

FALSO PORQUE
BOLETIM NULO  
Não deve em caso algum :
• preencher o círculo por cima 

da lista E dar também votos aos 
candidatos individualmente

• acrescentar qualquer outra 
marca no boletim de voto

Nesses dois casos, o boletim 
de voto é considerado nulo!
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xxxxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Liste 1
OGBL
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xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
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xxxxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
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xxxxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Liste 1
OGBL

2. um envelope neutro

3. e um envelope para o 
reenvio

A DOCUMENTAÇÃO PARA A ELEIÇÃO
DA CHAMBRE DES SALARIES
É-LHE ENVIADA
POR CORREIO POSTAL

1. com as instruções eleitorais
e o boletim de voto

CHAMBRE 

DES  S
ALARIÉ

S

COMO

VOTA
R?

2.
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A Monsieur Joseph FABER
Président du Bureau éléctoral de la
Chambre des salariés
ENVOI-REPONSE 7001
L-3208 BETTEMBOURG

N° 000

Elections pour la Chambre des Salariés CSL
mars 2019

GROUPE 5

PREPARE O ENVIO DO SEU 
BOLETIM DE VOTO

TERMINE AS PREPARAÇÕES

Coloque o pequeno envelope neutro
no envelope de reenvio e feche-o !

CONFIRME O SEU VOTO

Ao assinar no lugar indicado para 
o efeito no envelope de reenvio, 
dirigido ao presidente da mesa de 
voto eleitoral, estará a confi rmar a 
sua participação no sufrágio.

3.

5. 6.

4.

1LISTE

www.og
bl.l

u

www.els
co.

lu

ENVIE O SEU BOLETIM
DE VOTO

Deposite o envelope de reenvio numa 
caixa de correio da Poste Luxembourg 
(ou no estrangeiro numa caixa de 
correio para o efeito) e envie com 
antecedência sufi ciente para que 
chegue ao presidente da mesa 
eleitoral o mais tardar até
12 de Março de 2019.

O porte do envelope de reenvio está 
pago pelo destinatário. Ou seja, não 
coloque nenhum selo no envelope de 
reenvio, quer o envie do Luxemburgo 
ou do estrangeiro.

A Monsieur Joseph FABER
Président du Bureau éléctoral de la
Chambre des salariés
ENVOI-REPONSE 7001
L-3208 BETTEMBOURG

N° 000
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A Monsieur Joseph FABER
Président du Bureau éléctoral de la
Chambre des salariés
ENVOI-REPONSE 7001
L-3208 BETTEMBOURG

N° 000

Elections pour la Chambre des Salariés CSL
mars 2019

GROUPE 5

PREPARE O ENVIO DO SEU 
BOLETIM DE VOTO

TERMINE AS PREPARAÇÕES

Coloque o pequeno envelope neutro
no envelope de reenvio e feche-o !

CONFIRME O SEU VOTO

Ao assinar no lugar indicado para 
o efeito no envelope de reenvio, 
dirigido ao presidente da mesa de 
voto eleitoral, estará a confi rmar a 
sua participação no sufrágio.

3.

5. 6.

4.

1LISTE

www.og
bl.l

u

www.els
co.

lu

ENVIE O SEU BOLETIM
DE VOTO

Deposite o envelope de reenvio numa 
caixa de correio da Poste Luxembourg 
(ou no estrangeiro numa caixa de 
correio para o efeito) e envie com 
antecedência sufi ciente para que 
chegue ao presidente da mesa 
eleitoral o mais tardar até
12 de Março de 2019.

O porte do envelope de reenvio está 
pago pelo destinatário. Ou seja, não 
coloque nenhum selo no envelope de 
reenvio, quer o envie do Luxemburgo 
ou do estrangeiro.

A Monsieur Joseph FABER
Président du Bureau éléctoral de la
Chambre des salariés
ENVOI-REPONSE 7001
L-3208 BETTEMBOURG

N° 000
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Sector dos serviços e outros ramos 

LAUER
Erhard
VOYAGES EMILE WEBER

LABOULLE
Luc
EDITPRESS LUXEMBOURG -  
TAGEBLATT

GOURA  
ÉP. LATRACH
Najia
DUSSMANN SERVICE

KRIER
Joël
CARGOLUX AIRLINES 
INTERNATIONAL

JACQUEMART
Stéphane
LUXEMBOURG INSTITUTE 
OF SCIENCE AND 
TECHNOLOGY

HASSAN  
ÉP. AGHBECHE 
Siham
AUCHAN

GAGGIOLI
Carlo
GARAGE MERBAG  
(ANC. MERCEDES BENZ)

BORGÈSE  
ÉP. CANONICO
Stéphanie
G4S SECURITY 
SOLUTIONS

DO ROSARIO  
SANTOS ÉP. DAHM
Antonia
CACTUS

DREWS
Armand
ONG OGBL SOLIDARITÉ 
SYNDICALE

FERNANDES
Marcelo
LUXAIR

BAUMGARTEN
Laurent
LUXAIR

BACK
Nora
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 
DE L’OGBL

AMASIO
Samuel
EDITA - L’ESSENTIEL

ALVES DA SILVA 
ÉP. AZEREDO DOS 
SANTOS
Maria Das Dores
NETTOSERVICE

GRUPO 5

DA SILVA NEVES
Sonia
BRAM - CITY CONCORDE

As candidatas e os candidatos
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ZEDIRA
Sabir
HENNES & MAURITZ (H&M)

WOLF
Eric
DELPHI TECHNOLOGIES

WALLENBORN
Claude
GROUPE RTL - BCE

THOMA
Carole
TR ENGINEERING

ROELTGEN
André
PRÉSIDENT DE L’OGBL

OURTH
Patrick
CACTUS

NEIGE
Eric
EUREST LUXEMBOURG

NICKELS
Alain
WSA

OLIVEIRA FERREIRA 
ÉP. FERRAZ GOMES 
CORREIA
Marina Isabel
HORNBACH BAUMARKT 
LUXEMBOURG

MUCCIANTE
Virginie
UNIVERSITE DU 
LUXEMBOURG

MERTENS
Claude
CARGOLUX AIRLINES 
INTERNATIONAL

LOMBARDI
Sylvie
CFL MULTIMODAL

Constructor de Futuro
E L E I Ç Õ E S  S O C I A I S  2 0 1 9 

VOTE
LISTA



C O N S T R U C T E U R  D ’ A V E N I R

E L E I Ç Õ E S  S O C I A I S  2 0 1 9

VOTE


