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AOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DE LIMPEZA HOSPITALAR DA 

SAFIRA - HOSPITAL S.FRANCISCO XAVIER 

3.Julho - GRANDIOSA LUTA:  
 90% DE ADESÕES À GREVE!  

 CONCENTRAÇÃO COMBATIVA!  
COM UNIÃO E LUTA, NO STAD – VENCEREMOS! 

 

CAMARADA 

Os trabalhadores e trabalhadoras de Limpeza no HOSPITAL SÃO FRANCISCO XAVIER cumpriram no dia 3 de 

Julho um dia de greve com 90% de adesões e uma forte concentração de denúncia e protesto na entrada do 

Hospital. Deste modo, demonstraram que estão cansados de que a SAFIRA continue a efectuar descontos 

abusivos nos seus salários e de serem continuamente desrespeitados - os trabalhadores não tiveram medo 

e disseram BASTA! e aderiram em massa a esta GRANDIOSA LUTA!!  

Desta forma demonstraram estar unidos, organizados e com capacidade de mobilização, no sentido de 

exigir que a SAFIRA cumpra e respeite os seus direitos e a sua dignidade como trabalhadores pois são 

eles8as) que, com o seu trabalho e competência, todos os dias fazem a SAFIRA ficar mais rica! 

COLEGA 

Após a greve o STAD já propôs uma reunião à SAFIRA para que, através do diálogo social, se possam 

resolver os problemas existentes no local de trabalho e cumprir com os direitos dos trabalhadores. Mas, 

ATENÇÃO, se a SAFIRA não mostrar disposição para resolver os problemas que ela mesmo criou, só resta 

uma solução - A LUTA CONTINUA!!! Só unidos e com luta pelos nossos direitos é que conseguimos 

manter os nossos direitos e ter uma vida melhor – somente assim, VENCEREMOS!!!! 

SÓ EM UNIÃO, ORGANIZADOS E EM LUTA, NO STAD, É QUE 
VAMOS CONSEGUIR ATINGIR OS NOSSOS OBJETIVOS! 
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