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AOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DA 

NUMBER–ONE NO HOSPITAL DO BARREIRO 
 

A NOSSA GREVE DE DIA 1 DE 
OUTUBRO TEVE UMA GRANDE 

ADESÃO - 95%! - E A NOSSA 
CONCENTRAÇÃO NA SEDE DA 

EMPRESA FOI UM ÓPTIMO 
EXEMPLO DE UNIDADE E LUTA! 

 
 A LUTA VAI CONTINUAR ATÉ QUE A EMPRESA SATISFAÇA 

AS NOSSAS JUSTAS REIVINDICAÇÕES E RESPEITE OS 
NOSSOS DIREITOS! 

 
CAMARADA 
 

Os trabalhadores e trabalhadoras da NUMBER-ONE, no Hospital do Barreiro, 
estiveram em luta no dia 1 de Outubro realizando uma greve e uma concentração na sede 
da empresa.  

Esta luta teve como objectivos reivindicar e lutar pelos direitos, pelo respeito por 
quem trabalha e, em especial, pela solidariedade entre todos os trabalhadores – antigos e 
novos, sem discriminações – e com a camarada Claudina Cascalho, alvo de uma sanção 
inaceitável de 15 dias de castigo por defender as colegas! 
 
 



COLEGA 
 

Recordamos que os trabalhadores exigem concretamente: (1) o cumprimento do 
Acordo Específico de Laboração; (2) que o tempo de ida ao banco levantar o salário não 
seja descontado; (3) que o trabalho extraordinário continue a ser pago como está 
expresso no CCT para o sector das limpezas industriais do STAD; (4) que o trabalho aos 
feriados seja pago como também está no nosso CCT; (5) que não haja descriminação entre 
trabalhadores; (6) que o processo disciplinar que foi instaurado à DIRIGENTE SINDICAL 
seja arquivado e o castigo abusivo seja retirado. 

  
É POR TODAS ESTAS RAZÕES, E PELO RESPEITO POR QUEM TRABALHA, 
QUE OS TRABALHADORES NÃO DESISTEM DE LUTAR E ESTIVERAM MAIS 

UMA VEZ EM LUTA NO DIA 1 DE OUTUBRO.  
A LUTA CONTINUA – VENCEREMOS! 

 
COLEGA  
 

     A empresa NUMBER-ONE continua a não respeitar os trabalhadores e o STAD pois, 
quando a empresa levanta um processo disciplinar sem qualquer fundamento a uma 
dirigente sindical, isso significa que não respeita os trabalhadores e quem os representa e 
defende. POR ISSO VAMOS EXIGIR A RETIRADA DA SANÇÃO DISCIPLINAR À CLAUDINA. 

O STAD, em seguida a esta luta, vai enviar imediatamente à empresa um ofício a 
solicitar uma reunião com urgência para que sejam discutidas as reivindicações dos 
trabalhadores. Se a empresa não responder, como é habitual, será solicitada uma reunião 
ao Ministério do Trabalho.  

     

CAMARADA 
 

A nossa luta é também a luta de todos os trabalhadores de PORTUGAL, por uma 
vida melhor e contra as medidas gravosas impostas pelo governo do PSD / CDS que, com 
as medidas que toma, está a empobrecer cada vez mais os trabalhadores e os 
portugueses! 

Nós, todos os trabalhadores e trabalhadoras, não temos culpa da crise em que o 
país está mergulhado! Nós, trabalhamos e contribuímos todos os dias com o nosso 
trabalho, o nosso esforço e os nossos impostos mas, mais uma vez, somos nós que 
estamos a pagar, enquanto as grandes fortunas e os patrões continuam a enriquecer á 
custa de quem trabalha e que vive cada vez pior. 
 

A LUTA CONTINUA, COM O TOTAL APOIO DO STAD, PELA DEFESA DOS NOSSOS 
DIREITOS! 

 

UNIDOS, ORGANIZADOS E EM LUTA, COM O 
STAD, VENCEREMOS!  

 
A DIRECÇÃO NACIONAL 
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