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*   FILIADO  NA  CGTP  INTERSINDICAL  E FEPCES  *     
 

AOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS  
VIGILANTES  

DA  EMPRESA  BONNE-SEGUR 
 

ESTAMOS A 17 DE AGOSTO E A MAIORIA  
DOS TRABALHADORES AINDA NÃO RECEBEU 

O SALÁRIO DE JULHO!!! 
 

NÃO PODE SER – A BONNE-SEGUR É UMA EMPRESA “FORA DA LEI”: 
 
 

• NÃO RESPEITA O DIREITO DOS TRABALHADORES 
RECEBEREM O SALÁRIO NO FINAL DO MÊS; 

• NÃO CUMPRE COM OUTROS DIREITOS DOS 
TRABALHADORES; 

• RECUSA O DIÁLOGO SOCIAL; 
• FALTA ÀS REUNIÕES CONVOCADAS PELO MINISTÉRIO DO 

TRABALHO! 
 

O STAD JÁ ACTIVOU, NOVAMENTE COMO NO MÊS 
PASSADO, OS INSTRUMENTOS PARA OBRIGAR A 

BONNE-SEGUR A PAGAR OS SALÁRIOS! 
 

A LUTA CONTINUA – VENCEREMOS!!! 
 
COLEGA 
 
 

 É inacreditável mas, infelizmente, é uma triste realidade:  
 

ESTAMOS A 17 DE AGOSTO E A MAIORIA DOS TRABALHADORES  
DA BONNE – SEGUR AINDA NÃO RECEBEU O SALÁRIO DE JULHO!!! 

 
A BONNE-SEGUR, depois do que fez no mês passado, tornou a fazer o mesmo 

este mês. 
  
           Isto não pode ser; esta situação não pode continuar –  a BONNE-SEGUR é uma 
empresa “fora – da – lei”, não respeita nem cumpre com os seus deveres patronais.  
 
 
 



  

 

COMPANHEIRO E COMPANHEIRA 
 
 
             Para a BONNE – SEGUR, as dificuldades que os trabalhadores têm, as contas 
que têm que pagar, os compromissos com a renda ou com o empréstimo ao banco da 
hipoteca da casa, as ansiedades por que passam porque não recebem o salário no final 
do mês, etc., etc. etc, tudo isto, para a BONNE – SEGUR, é indiferente!!!  
 
 
CAMARADA 
 
             Para tentar solucionar esta situação, o STAD já accionou novamente este mês 
os mecanismos para que recebamos o nosso salário. De novo, o STAD vai colocar-se 
em campo e contactar com todas as instituições para obrigar a BONNE – SEGUR a 
pagar os salários a todos os trabalhadores e trabalhadoras. 
 
            Mas, ATENÇÃO!, isto não pode suceder todos os meses!  
             
            Se a BONNE – SEGUR não tem capacidade nem condições para ser uma 
empresa que cumpre os seus deveres, então a BONNE - SEGUR tem que deixar de ser 
uma empresa que funciona na economia!  
              
             As empresas “fora – da – lei” não podem existir no Sector da Vigilância Privada 
porque, em primeiro lugar, prejudicam seriamente a classe trabalhadora e, em segundo 
lugar, prejudicam o próprio sector.  
 
              E, por isto, de duas uma: ou a BONNE – SEGUR passa a ser uma empresa 
normal, cumpre os seus deveres, pratica o diálogo social e respeita o Ministério do 
Trabalho ou não pode ser – temos de arrancar pela raiz esta “erva daninha” que só nos 
prejudica e nos cria problemas!!!!   
 
 
COLEGA 
 
             Vamos continuar a agir e a lutar contra as malfeitorias feitas pela BONNE – 
SEGUR. Vamos todos fazer reclamações aos clientes, á ACT, ao MAI, á comunicação 
social, ou seja,  
 

VAMOS  TODOS,  COM  O  STAD  Á  FRENTE,  
DENUNCIAR  AS  MALFEITORIAS  DA  BONNE - SEGUR  

E  PROTESTAR  ENERGICAMENTE  CONTRA  AS  SUAS  MÁS PRÁTICAS!!! 
 
 Vamos lutar pelo nosso direito inalienável de recebermos o salário no último dia 
útil da cada mês! Nós trabalhamos com competência e zelo e não podemos nem 
queremos passar pelas angústias que passamos todos os meses!!! 
 

 A LUTA CONTINUA – VENCEREMOS!!! 
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