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FOAMY-SPARKLE
no

HOSPITAL DE SANTARÉM
VAMOS NOVAMENTE Á LUTA
 GREVE DIA 1. JULHO .2019
 CONCENTRAÇÃO ENTRE AS 9,30H
E 12,30H EM FRENTE AO HOSPITAL
 PELO PAGAMENTO DO SALÁRIO NO FINAL DO MÊS
 PELO PAGAMENTO DA SEGURANÇA SOCIAL
 PELA AFIXAÇÃO IMEDIATA DO MAPA DE FÉRIAS
COMPANHEIRO E COMPANHEIRO
Com mais este dia de luta com greve e concentração as trabalhadoras e trabalhadores
pretendem demonstrar à empresa Foamy-Sparkle que não aceitam que a empresa continue
a não cumprir com a lei e com os direitos de quem trabalha, pios são os trabalhadores e
trabalhadoras que com o seu esforço e dedicação contribuem para que a empresa continue
a enriquecer cada vez mais.
CAMARADA
No final do mês de Maio a empresa FOAMY-SPARKLE com medo da greve pagou os
salários no dia 30, foi uma vitória, pois as trabalhadoras e trabalhadores deste local de
trabalho

durante muitos meses nunca receberam o salário como está na lei, no último dia útil de
cada mês, a empresa nunca mostrou respeito pelos trabalhadores e trabalhadoras e nunca
pensou que receberem o salário a tempo e horas é um direito dos trabalhadores e um dever
da empresa.

A LUTA COMPENSA --- POR ISSO A LUTA CONTINUA
COLEGA
É porque a luta compensa que as trabalhadoras decidiram pela sua continuação para o dia
1 de Julho com concentração na entrada do Hospital, temos que continuar a denunciar as
ilegalidades da empresa FOAMY-SPARKLE, vamos continuara exigir que a empresa pague
os salários no final de cada mês, como está na lei, vamos continuar a exigir que a empresa
não fique com o dinheiro que desconta todos os meses aos trabalhadores e que depois não
entrega na Segurança Social, estes valores não são da empresa, a FOAMY-SPARKLE com
esta actuação está acometer um roubo, vamos continuar a exigir que a empresa afixe o
mapa de férias, que devia estar afixado no dia 15 de Abril, sobre não haver mapa de férias o
STAD já fez a participação a ACT de Santarém, eles ainda não actuaram, é inadmissível.

POR TODOS ESTES MOTIVOS VAMOS Á LUTA COM GREVE NO DIA
1 DE JULHO E PARTECIPAR NA CONCENTRAÇÃO EM FRENTE AO
HOSPITAL ENTRE AS 9,30H E AS 12,30H

TODOS UNIDOS SOMOS MAIS FORTES
VAMOS CONTINUAR A LUTAR PELOS NOSSOS DIREITOS
SÓ UNIDOS, ORGANIZADOS E EM LUTA, COM O STAD,
VENCEREMOS
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