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*   FILIADO  NA  CGTP  INTERSINDICAL  E FEPCES  * 

 
A  TODOS  OS  TRABALHADORES 

 

DA 
 

EMPRESA  BONNE – SEGUR 
 
 

RESULTADO  DA  REUNIÃO  DO  DIA  7  DE  JULHO  DE  2009/07/09 
ENTRE  O  STAD  E  A  EMPRESA  BONNE – SEGUR: 

 

A  EMPRESA  NÃO  RESOLVEU   
O  NOSSO  PROBLEMA   

DE  SALÁRIOS  EM  ATRASO! 
 

O  STAD  JÁ  REQUEREU   
UMA  REUNIÃO  DE  URGÊNCIA   

AO  MINISTÉRIO  DO  TRABALHO 
 

COLEGA 
 

Conforme informação transmitida, no comunicado do dia 03/07/09 e 
que foi colocado no site do STAD, informámos os trabalhadores da empresa 
Bonne Segur que, no dia 7 de Julho, a Direcção Nacional deste Sindicato iria 
reunir com a Empresa Bonne – Segur. 
 
CAMARADA 
 

De facto, a empresa Bonne – Segur disponibilizou um representante 
para esta reunião, só que esta reunião seria de carácter informal, uma vez 
que o representante não estava autorizado a assumir um compromisso por 
escrito. 
 

A Direcção do Sindicato, recebeu-o com todo o respeito e manifestou 
com agrado a receptividade da empresa em estabelecer um dialogo social 
com este Sindicato, mas, não poderíamos dar seguimento a esta reunião, 
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porque o representante da empresa não tinha credencial e o STAD não 
realiza reuniões de carácter informal. 
 
AMIGO/A 

 
Informámos, por isto, a empresa que, se até ao final do dia 7/7/09, não 

contactasse com o STAD para que, até ao fim desta semana reuníssemos 
para solucionar os graves problemas existentes na empresa, em especial, o 
atraso dos salários, então o Sindicato iria solicitar ao Ministério do Trabalho 
uma reunião com carácter de urgência.  
 
 E foi isto que já foi feito porque, até ao fim de dia 7/07/09, a Empresa 
não contactou com o Sindicato. 
 
CAMARADA 
 
 Isto representa muito bem a indiferença com que a Bonne - Segur trata 
os trabalhadores e o desprezo que ela tem perante a augusta que cria devido 
ao atraso do pagamento dos salários! 
 
COMPANHEIRO/A 
 

Assim que tivermos mais informações, de imediato informaremos as 
transmitiremos à classe trabalhadora.  
 
 Até lá, vamos continuar a lutar para reivindicar o pagamento do salário 
de Junho a que temos direito. 
 

STAD,  O  SINDICATO  DOS  TRABALHADORES  
DO  SECTOR  DA  SEGURANÇA  PRIVADA 

 
 

UNIDOS  E  ORGANIZADOS  NO  STAD 
                             VENCEREMOS! 

 
SINDICALIZA-TE! 

 
                                                                                                  Saudações Sindicais 
Comunicado nº27/09                    A Direcção Nacional 
Lisboa , 8/07/09 


