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*   FILIADO  NA  CGTP  INTERSINDICAL  E FEPCES  *    
 

 
A  TODOS  OS  TRABALHADORES 

da 
EMPRESA  LOOMIS / LISBOA 

 
 

CONVOCA-SE  
UM 

 

PLENÁRIO  DE  TRABALHADORES 
DA  LOOMIS  /  LISBOA 

 

DIA 16 de Julho de 2009, 5ª Feira 
DAS  08H00 / 13H00  E  DAS14H00/ 17H00 

Local No parque de estacionamento do Pingo Doce, em frente ao Edifício Securitas 
 
CAMARADA 
 
 

No seguimento da informação dada no último comunicado do dia 22 de 
Junho de 2009, em que a Direcção Nacional do STAD informou a classe 
trabalhadora do resultado da reunião realizada no passado dia 12 de Junho 
de 2009 com a Empresa Loomis, tendo esta assumido o compromisso que, 
até ao dia 30 do mês de Junho, daria uma data previsível para a 
implementação de um sistema de controlo do horário de trabalho, já 
recebemos a posição da empresa. 

 
COLEGA 
 
 

A Loomis, no passado dia 30 de Junho, enviou um ofício para o STAD, 
dando a informação das datas previsíveis para a implementação do sistema. 
          Como sabes, o Sindicato não assume nenhum compromisso com as 
Empresas sem que a classe trabalhadora se pronuncie, dê a sua opinião e 
autorização para que a Direcção Nacional do STAD possa informar a Loomis 
da aceitação (ao não), por parte da classe trabalhadora, das posições. 
 



  

 

 
 
Amigos 
 
 

Pois bem, sendo assim, a Direcção Nacional do STAD vem convocar-te 
para estares presente neste plenário, no qual poderás dar a tua opinião e 
mandatares a Direcção Nacional do STAD para aceitar (ou não) as datas  
 
Companheiro  
 

O STAD é o sindicato dos Vigilantes da Segurança Privada. É este 
sindicato que negoceia o CCT do sector da Vigilância, defende os direitos 
dos trabalhadores, mantém um dialogo social serio 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! 
 

TODOS  AO  PLENÁRIO   
DIA  16  DE  JULHO  DE  2009 

 
 

STAD,  O  SINDICATO  DOS  TRABALHADORES  
DO  SECTOR  DA  SEGURANÇA  PRIVADA 

 
UNIDOS  E  ORGANIZADOS  NO  STAD, 

VENCEREMOS! 
 
 
 
         Saudações Sindicais 
Comunicado,nº26/09                                                    A Direcção Nacional 
Lisboa 7/07/09 
 


