
 
 

AOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DA  

EMPRESA--SAFIRA 
NO 

HOSPITAL DE Sta.MARIA 
A LUTA DE OUTUBRO FOI UM EXITO 

   CAMARADA 
 

Os trabalhadores e trabalhadoras da SAFIRA demonstraram mais uma vez que estão 
descontentes por a empresa, há vários anos, violar os seus direitos e continuar a manter 
uma postura de total falta de respeito, por quem no dia-a-dia com o seu trabalho continua a 
contribuir para o enriquecimento da empresa. 
Os descontos abusivos nos salários alegando faltas injustificadas sem que os trabalhadores 
e trabalhadoras tenham faltado, bem como uma atitude de inércia face à actualização e 
pagamento do valor dos subsídios de transporte e do subsídio de alimentação a todos os 
trabalhadores. 
O trabalho aos Domingos que a empresa passou a pagar como subsídio de alimentação, 
para que desse modo e mais uma vez lucrar a custa dos trabalhadores. 
A falta de pagamento dos Feriados, sendo o trabalho em feriado compensado por um dia de 
descanso sem que o trabalhador receba mais por ter estado a trabalhar num dia em que 
podia e devia estar com a família. 
Nesta linha, a empresa tem vindo a meter ao bolso muito dinheiro que é dos trabalhadores, 
assim, o que a SAFIRA tem vindo a fazer é roubar descaradamente os trabalhadores e 
continuar a enriquecer à conta deles. 
Com a luta os trabalhadores demonstraram ESTAR UNIDOS E ORGANIZADOS E SEM MEDO 
DE LUTAR não recuaram e exigiram na rua o que é deles por direito!  

 

VIVAM OS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DA SAFIRA 

   A UNIÃO FAZ A FORÇA-A LUTA VAI CONTINUAR! 
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