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AOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DA EMPRESA  

 NUMBER – ONE NO HOSPITAL DO BARREIRO 
 
 

CONTRA O ATAQUE DA EMPRESA AOS NOSSOS DIREITOS  
E TOTALMENTE SOLIDÁRIOS COM UMA DIRIGENTE SINDICAL  

ALVO DE REPRESSÃO PATRONAL,  
 
 

ESTAMOS DISPOSTOS A LUTAR  
E A VENCER!!! 

CAMARADA 
 

O STAD denúncia publicamente a situação de instabilidade laboral provocada pela empresa 
de limpeza NUMBER – ONE no local de trabalho Hospital do Barreiro e exige que sejam 
respeitados os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras e, em especial, que seja imediatamente 
retirado o castigo de 15 (quinze) dias que foi atribuído de forma injusta, absurda e desumana a 
uma dirigente sindical, a Claudina Cascalho! 
 

COLEGA 
 

A empresa NUMBER-ONE, com total desrespeito para com os trabalhadores/as, procura 
atingir a sua dignidade com o “fantasma do terror”.  

 

Para isso, convenceu-se que, sancionando abusivamente a dirigente sindical, iria intimidar 
os outros trabalhadores do local de trabalho para que deixem de reivindicar os seus direitos 
laborais. 
 

Mas, camarada, a NUMBER – ONE está equivocada ao agir desta (má) forma porque, 
 

QUEM NÃO DEVE NÃO TEME! 
TEMOS DIGNIDADE E NÃO TEMOS MEDO DA NUMBER - ONE! 

 
Os trabalhadores/as de limpeza no Hospital do Barreiro possuem uma larga experiência 

profissional, desempenhando as suas normais funções sempre com total responsabilidade, com 
muito zelo e grande eficiência.  

 

Os trabalhadores/as de limpeza no Hospital do Barreiro sabem que, para todos os efeitos 
legais, quem é responsável pela prestação do serviço de limpeza e a coordenação do trabalho e 



dos trabalhadores é a NUMBER – ONE – por isto a empresa não se pode esconder atrás de seja 
quem for porque ela é a única responsável do que se passa no local de trabalho!!!  

Por isto, os/as trabalhadores/as não temem as decisões violentas, injustas, absurdas e 
desumanas da NUMBER – ONE!  

 

Por mais que a empresa insista em espalhar o medo no local de trabalho, os trabalhadores 
não são crianças e, por isto, não se deixam “enrolar” nem intimidar!!. 

 

COMPANHEIRO E COMPANHEIRA 
  

Queremos, acima de tudo, que no nosso local de trabalho – o Hospital do Barreiro – possa 
existir novamente, como até ao passado recente existiu, um bom ambiente de trabalho e paz 
social, ambiente este que a empresa NUMBER – ONE pretende destruir – por isso actua desta 
forma!!! 

 

O clima de “terror” imposto pela empresa só gera conflito prejudicando, na nossa opinião, 
não só os trabalhadores, mas também o próprio cliente dos serviços de limpeza que, embora não 
tendo responsabilidade no conflito, pode sair prejudicado indirectamente com a situação da 
NUMBER – ONE . 
 

CAMARADA 
 

Torna-se imperioso que a empresa NUMBER – ONE tenha em consideração o total 
desagrado e a forte indignação que os/as trabalhadores/as de limpeza do Hospital do Barreiro já 
manifestaram através de um ABAIXO – ASSINADO DE SOLIDARIEDADE para com a sua colega de 
trabalho, a dirigente sindical Claudina Cascalho.  

 

Neste sentido, a Classe Trabalhadora já enviou para a empresa o ABAIXO-ASSINADO DE 
SOLIDARIEDADE, aguardando-se agora a resposta da empresa.   
 

Porque, se a NUMBER – ONE não respeitar a opinião dos trabalhadores, bem pode contar 
com uma luta forte e dura – tudo depende da empresa porque, por nós, 
 

ESTAMOS DISPOSTOS A LUTAR!!! 
 

• EM DEFESA DOS DIREITOS DOS TRABALHADORES! 

• EM DEFESA DA DIGNIDADE! 

• EM DEFESA DA LIBERDADE SINDICAL! 

• PELA RETIRADA DA SANÇÃO DISCIPLINAR À DIRIGENTE SINDICAL 
CLAUDINA CASCALHO! 

A LUTA CONTINUA - VENCEREMOS! 
STAD – O SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS  

DO SECTOR DAS LIMPEZAS INDUSTRIAIS – SINDICALIZA-TE! 
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