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*   FILIADO  NA  CGTP  INTERSINDICAL  E FEPCES  *     
 

 

A  TODOS  OS  TRABALHADORES  VIGILANTES 
DA  EMPRESA  BONNE – SEGUR 

 
HOJE,  DIA  3  DE  JULHO,  AINDA  NÃO 
RECEBEMOS  OS  NOSSOS  SALÁRIOS - 

NÃO  PODE  SER! 
 
 

TEMOS  O  DIREITO  A  RECEBER  O  SALÁRIO 
 NO  ÚLTIMO  DIA  ÚTIL  DO  MÊS! 

 
 

O  STAD  JÁ  EXIGIU  UMA  REUNIÃO  DE 
EMERGÊNCIA  À  EMPRESA  PARA  O  DIA 

 7 - AGUARDA-SE  A  RESPOSTA! 
 

CAMARADA 
 

A Direcção Nacional do STAD, teve conhecimento que a empresa Bonne – Segur, 
não estava a cumprir com as suas obrigações legais para com os trabalhadores que estão 
a prestar serviço nos Serviços Municipalizados da  
C.M. de Loures e noutros locais de trabalho. 
 
COLEGA 
 

Perante a gravidade desta situação, dois membros da Direcção Nacional do STAD, 
deslocaram-se a vários portarias dos Serviços Municipalizados da C.M. de Loures, onde 
os trabalhadores da Empresa Bonne – Segur prestam serviço, a fim de contactar 
pessoalmente com os trabalhadores. 
De facto, podemos confirmar que, os trabalhadores estavam com os seus salários em 
atraso e que habitualmente a empresa paga depois do ultimo dia útil de cada mês. 
 
AMIGO/A 
 

A Empresa Bonne – Segur, para além dos atrasos nos pagamentos dos salários, 
também não está a cumprir com as outras obrigações legais. 

 
 



  

 

 
 
A Direcção do STAD já solicitou à empresa uma reunião com carácter de urgência 

para o próximo dia 07/07/09. 
 
O STAD pretende, como sempre o fez e faz, que através do diálogo social se 

encontre soluções para a resolução dos problemas laborais, tentando evitar assim, a 
existência de conflitos laborais.  

 
No caso de não ser possível resolve-los por esta via, o STAD utilizará os 

mecanismos legais que tem ao seu dispor para defender os interesses dos trabalhadores. 
 
COMPANHEIRO/A 
 

Após a realização da reunião com a empresa, de imediato, Informaremos a classe 
trabalhadora de quais foram as conclusões finais 

 
CAMARADA 
 

O STAD é o Sindicato dos Vigilantes da Segurança Privada. É este Sindicato 
que negoceia o CCT do sector da Vigilância, defende os interesses dos 
trabalhadores, mantém um diálogo social sério e intransigente com as empresas, 
na defesa dos direitos laborais da classe trabalhadora. 
 
 
O STAD é um Sindicato com credibilidade e em quem os trabalhadores confiam, 
Com a tua sindicalização estás a contribuir para que este Sindicato, o STAD, o teu 
Sindicato, seja ainda mais forte! 
 
 

STAD,  O  SINDICATO  DOS  TRABALHADORES  
DO SECTOR  DA  SEGURANÇA  PRIVADA. 

 
 

UNIDOS  E  ORGANIZADOS  NO  STAD 
VENCEREMOS – SINDICALIZA-TE! 

 
 

 
Saudações Sindicais 
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