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POR IMPEDIMENTO E A PEDIDO DA AESIRF,
UMA DAS ASSOCIAÇÕES PATRONAIS,

A REUNIÃO DE NEGOCIAÇÕES DE HOJE, 29.AGOSTO.2018,
FOI ADIADA PARA O PRÓXIMO DIA 7.SETEMBRO.2018
NESTA REUNIÃO, A POSIÇÃO DO STAD MANTER-SE-Á:

QUEREMOS MANTER E MELHORAR OS DIREITOS
E CONQUISTARMOS AUMENTOS DIGNOS!

A LUTA CONTINUA – VENCEREMOS!
No início da manhã de hoje, o STAD foi contactado

***

O adiamento desta reunião de negociações foi um

pela AESIRF informando que, por motivos de saúde

grande “balde de água fria” porque a Classe

do seu porta-voz, esta associação patronal estava

Trabalhadora está, muito justamente, atenta e

impossibilitada

expectante com o processo e, principalmente,

de

comparecer

á

reunião de

negociações de hoje e solicitava o seu adiamento.

ansiosa com a posição da AES sobre a proposta da

Contactada a outra associação patronal, a AES, esta

AESIRF e a contra-proposta do STAD (e da

comunicou que concordava com o pedido da AESIRF

Plataforma das Organizações Sindicais) - ver boletim

porque não estava disponível para fazer a reunião de

“O VIGILANTE”, de 7-Agosto-2018.

negociações sem a presença da outra associação.

O objectivo da Classe Trabalhadora é claro:

Perante estas posições das duas associações

fecharmos rapidamente o actual processo, mas com

patronais – e compreendendo também a razão

uma condição essencial - MANTER E MELHORAR OS

apresentada pela AESIRF – o STAD concordou em

DIREITOS E CONQUISTARMOS AUMENTOS DIGNOS!

agendar

E, na reunião de dia 7.9.2018, vai continuar a ser essa

a

reunião

para

o

próximo

dia

7.Setembro.2018. Por sua vez, também as restantes

a posição do STAD!

organizações sindicais da P.O.S. concordaram com o

A LUTA CONTINUA – VENCEREMOS!

adiamento e o agendamento da próxima reunião.

A UNIÃO FAZ A FORÇA!

