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COM A PARTICIPAÇÃO ACTIVA DE CENTENAS DE TRABALHADORES,

O PLENÁRIO NACIONAL DE TRABALHADORES APROVOU,
COM 75,8% DE “SIMs”, O “ACORDO DE PRINCÍPIOS”.

VENCEU A DEMOCRACIA SINDICAL!
O STAD SAÚDA TODOS OS/AS TRABALHADORES/AS
QUE PARTICIPARAM NO PNT E AFIRMA QUE,

A LUTA CONTINUA – VENCEREMOS!
APÓS ESTA DECISÃO DEMOCRÁTICA, O STAD VAI REUNIR
COM O PATRONATO PARA CONCLUIR O PROCESSO NEGOCIAL.

A PRÓXIMA REUNIÃO JÁ FOI AGENDADA
PARA O PRÓXIMO DIA 5.NOVEMBRO.2018.
 RESULTADO FINAL DO PNT
Terminou

hoje,

dia 31.Outubro.2018, a

***

Após

a

realização

de

46

sessões

realização do PNT convocado pelo STAD para

descentralizadas do PNT – por regiões,

decisão

Classe

zonas, diferentes horários e locais de

Trabalhadora sobre a aceitação, ou recusa,

trabalho – em que participaram muitas

do “ACORDO DE PRINCÍPIOS” negociado

centenas de trabalhadores e trabalhadoras, a

com o patronato na reunião de negociações

decisão

de 28.Setembro.2018 e que está devidamente

Classe Trabalhadora foi a de, por maioria

expresso na Acta desta reunião.

absoluta de 75,8%, aprovar o “ACORDO DE

A participação dos trabalhadores neste PNT

PRINCÍPIOS”. A Classe teve a palavra

foi a maiores dos últimos anos!

decisiva e, democraticamente, disse – “SIM!”

democrática

pela

democraticamente

tomada

VIVA A DEMOCRACIA SINDICAL!

pela

 VENCEU A DEMOCRACIA SINDICAL!
Com este resultado, a primeira e principal

È assim que o STAD sempre funcionou – com

conclusão foi que, quem verdadeiramente

total participação e DEMOCRACIA SINDICAL!

venceu, foi a DEMOCRACIA SINDICAL!

Por este motivo, O STAD SAÚDA TODOS

Efectivamente, a liberdade de opinião, de

OS/AS

critica, de apoio ou de oposição foi exercida

PARTICIPARAM NO PNT pois é assim que se

por qualquer trabalhador(a) que participou

faz a união e somente

TRABALHADORES/AS

em qualquer sessão descentralizada do PNT.

QUE

A UNIÃO FAZ A FORÇA!

 VAMOS RAPIDAMENTE CONCLUIR O PROCESSO NEGOCIAL
Com esta deliberação positiva da Classe

Neste sentido, já foi agendada uma nova

Trabalhadora,

devidamente

reunião com as associações patronais para o

articulado com os restantes sindicatos da

próximo dia 5.Novembro, segunda-feira.

P.O.S.

Como

–

Sindicais,

o

STAD,

Plataforma
vai

das

Organizações

imediatamente

é

habitual,

conforme

for

o

dar

desenvolvimento desta fase do processo, o

prosseguimento e concluir o processo

STAD continuará a informar atempada e

negocial com as associações patronais.

detalhadamente a Classe.

 A LUTA CONTINUA - VENCEREMOS!
O processo de revisão vai ser concluído

patronato mais direitos e maiores salários,

rapidamente de forma a consolidar os nossos

única forma de conquistarmos a repartição

direitos e salários. Esta é a única forma de

justa da riqueza que produzimos com o

fixar, neste momento, a melhoria da nossa

nosso esforço e competência,!

vida - porém, A LUTA CONTINUA!

A isto, chama-se combater pela JUSTIÇA

Agora, vamos terminar o processo de revisão

SOCIAL – portanto, A LUTA CONTINUA,

do CCT- depois, em seguida, vamos agir para

VENCEREMOS!

aplicar os direitos e os salários em todas as

Este tem sido desde SEMPRE e vai continuar

empresas, em especial naquelas que vão

a ser o combate sindical do STAD – e, para o

tentar não os cumprir!

fazer e vencer, é necessário muita união da

E, como temos o direito a viver melhor,

Classe pois somente

continuaremos, SEMPRE!, a reivindicar ao

A UNIÃO FAZ A FORÇA!

