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A TODOS OS TRABALHADORES E TRABALHADORAS VIGILANTES
DA
EMPRESA DE VIGILÂNCIA PRIVADA

PROVISE
NAS
REGIÕES AUTÓNOMAS DOS AÇORES E DA MADEIRA
APESAR DO STAD TER DENUNCIADO PUBLICAMENTE AS INFRACÇÕES EXISTENTES
E TER REQUERIDO A INTERVENÇAO DOS ORGANISMOS COMPETENTES, A EMPRESA
PROVISE CONTINUA A NÃO CUMPRIR COM AS OBRIGAÇOES LEGAIS!

OS TRABALHADORES EXIGEM
O PAGAMENTO DOS SALÁRIOS
NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DE CADA MÊS!
JÁ FOI EXIGIDA UMA REUNIÃO URGENTE À PROVISE!
COLEGA
Conforme informação apresentada no comunicado N.º80/2012 do STAD (ver site “www.stad.pt”) e
distribuído nos locais de trabalho, o sindicato denunciou publicamente a empresa PROVISE porque
falta aos seus deveres legais para com os seus trabalhadores. Na mesma ocasião, o STAD denunciou
a situação às entidades inspectivas competentes – a IGT.
Passados 4 (quatro) meses, a situação não só não se alterou, como piorou para os
trabalhadores!
Por isto, os trabalhadores já não suportam mais a incerteza quanto ao seu futuro!
COMPANHEIRO E COMPANHEIRA
A empresa PROVISE continua a desrespeitar os trabalhadores! Ou seja, todos os meses, a
PROVISE tem pago os salários com muito atraso, em muitos casos já no final do mês seguinte; não
paga o trabalho suplementar; não paga nas férias nem nos Subsídios de Férias e de Natal o acréscimo
médio mensal resultante do pagamento do trabalho nocturno. Os trabalhadores já não aguentam mais
e já estão fartos desta situação!

ISTO NÃO PODE CONTINUAR ASSIM – OS
TRABALHADORES EXIGEM RESPEITO!!!

Todos os dias os trabalhadores exercem as suas funções nos locais de trabalho com
responsabilidade, zelo e competência – em contrapartida, a PROVISE continua a agir de uma forma
totalmente prejudicial para os trabalhadores! Por este motivo,

A LUTA CONTINUA, NO STAD, ATÉ A PROVISE RESPEITAR
OS DIREITOS DE QUEM TRABALHA – VENCEREMOS!
COMPANHEIRO E COMPANHEIRA
O STAD já exigiu uma reunião urgente à PROVISE – se a empresa não responder, o STAD
seguidamente fará seguir um ofício para a Direcção Regional do Trabalho, a solicitar uma
reunião urgente conjunta com a empresa PROVISE para que se encontrem as soluções que se
exigem para acabar com a actual situação.
A empresa terá que encontrar soluções para resolver esta situação gravíssima - se não o fizer é
porque não tem capacidade para estar no nosso sector. O Sector da Vigilância Privada exige
empresas que tenham responsabilidade social, ou seja, que cumpram correctamente com os seus
deveres legais, seja com os trabalhadores, seja com a Segurança Social e o Fisco – só assim podem
contribuir para a dignificação dos trabalhadores, a elevação do sector e o desenvolvimento sustentado
de Portugal!
O STAD vai continuar a denunciar as empresas com más praticas e a exigir das entidades
competentes que actuem, (neste caso, a empresa PROVISE) e que sejam penalizadas e obrigadas a
cumprir com as suas obrigações legais, já que os trabalhadores também o fazem!
O STAD em breve informará novamente os trabalhadores, seja sobre as conclusões da reunião
seja porque a empresa não resolva a situação existente ou, ainda, porque se recusa reunir e, por isso,
convocará um plenário de trabalhadores para se decidir quais as medidas a tomar contra a empresa.
CAMARADA
Temos que estar todos unidos e organizados para lutar contra estas más práticas da PROVISE,
e exigir os nossos direitos, isto é, que a empresa cumpra com a Lei e pague os salários no último dia
útil de cada mês. O STAD vai continuar a campanha de denúncia, protesto e exigência de
reposição da legalidade na PROVISE.

EXIGIMOS O PAGAMENTO DOS SALÁRIOS
NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DE CADA MÊS E O PAGAMENTO DA MÉDIA DAS
HORAS NOTURNAS NAS FÉRIAS E NOS SUBSÍDIOS!
ISTO NÃO PODE SER – TRABALHAR SEM RECEBER
NO FINAL DO MÊS!
UNIDOS, ORGANIZADOS E EM LUTA, NO STAD,
OS TRABALHADORES DA PROVISE TERÃO OS SEUS DIREITOS!
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