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ELEIÇÕES PARA OS CORPOS GERENTES
10, 11, 12 e 13 de Março de 2020
INFORMAÇÃO Nº 8 DA MESA DA ASSEMBLEIA-GERAL
SOBRE O DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO ELEITORAL
Apesar da crise pandémica, vamos realizar a

TOMADA DE POSSE DOS NOVOS CORPOS GERENTES
(de forma descentralizada, por delegações regionais)
CAMARADA,
Em primeiro lugar, a Mesa da Assembleia-Geral reafirma a saudação fraterna a todos os
trabalhadores e trabalhadoras dos Sectores da Limpeza Industrial e da Vigilância Privada que,
nos últimos meses e conforme as medidas sanitárias tomadas pelo Governo para combater a
pandemia, têm continuado a trabalhar nos locais de trabalho que se mantém em funções
(hospitais, transportes, entre outros) ou que têm sido desconfinados (centros comerciais, etc),
contribuindo, desta forma, para a saúde dos portugueses e o êxito (relativo) que tem sido a
actuação de Portugal e dos portugueses nesta batalha sanitária fundamental para a nossa vida
individual e colectiva.
CAMARADA,
Recordamos que, devido à crise sanitária e apesar de várias tentativas da Mesa da AssembleiaGeral em estreita coordenação quer com a anterior quer com a nova Direcção Nacional eleita
nas eleições de 10, 11, 12 e 13 de Março, para se realizar a TOMADA DE POSSE, todas as datas
previstas para a fazer foram desconvocadas devido precisamente à impossibilidade em se
cumprirem as regras sanitárias (de agrupamentos, de distanciamento social, etc, etc).

Por esta razão e ao abrigo do Artigo 18º. do Regulamento da Assembleia-geral, constante do
Anexo 1 dos Estatutos do STAD, os novos Corpos Gerentes, eleitos nas eleições 10, 11, 12 e 13
de Março, ainda não tomaram posse até esta data, continuando a anterior Direcção Nacional,
excepcionalmente, a dirigir sindicalmente o STAD para que não exista um vazio de poder
sindical que somente poderia prejudicar gravemente a Classe Trabalhadora.
Porém, assistimos que, infelizmente, a situação sanitária não melhora!!
Ou seja, não há sinais de se poder realizar brevemente uma TOMADA DE POSSE como é
normal e tradicional no STAD – com largas dezenas de participantes, talvez mais de uma
centena, entre dirigentes, delegados, convidados, amigos e camaradas solidários que
partilham colectivamente o acto de posse com alegria e fraternidade!
CAMARADA
É neste quadro, após cerca de quatro meses das eleições e para respeitar as normas
sanitárias, que a Mesa da Assembleia-Geral, totalmente coordenada com a anterior e a nova
Direcção Nacional eleita, deliberou proceder à TOMADA DE POSSE DE FORMA
DESCENTRALIZADA POR DELEGAÇÕES REGIONAIS, a exemplo do que também é normal e
estatutariamente previsto com a realização das Assembleias-gerais e das Reuniões Nacionais
de Delegados Sindicais, nos locais – datas – horários apresentados no quadro em baixo.
Assim, cumprindo escrupulosamente as normas de segurança sanitária, a MAG, em estreita
coordenação com a anterior e a Direcção Nacional eleita, organizou a TOMADA DE POSSE dos
Corpos Gerentes eleitos somente com a presença dos camaradas eleitos da seguinte forma:
TOMADA DE POSSE DE FORMA DESCENTRALIZADA POR DELEGAÇÕES REGIONAIS
Delegação Regional de Coimbra

Dia 20-07-2020 – 2ª.F Pelas 10:30 Horas

Delegação Regional do Porto

Dia 20-07-2020 – 2ª.F Pelas 16:00 Horas

Delegação Regional de Lisboa
Delegação Regional de Setúbal

Dia 21-07-2020 – 3ª.F Pelas 10:30 Horas

A MAG, em nome da Classe Trabalhadora, agradece à anterior Direcção Nacional todo o seu
trabalho de defesa da Classe Trabalhadora e saúda a nova Direcção Nacional eleita que agora
vai tomar posse, desejando-lhe os maiores êxitos na sua acção - A LUTA CONTINUA!!!!
Com esta TOMADA DE POSSE, termina o processo eleitoral de 2020, continuando o STAD a
funcionar democraticamente ao serviço dos interesses da Classe Trabalhadora.
Votos de muita saúde para cada trabalhador/a e sua família e,
VIVA O STAD! VIVA A CLASSE TRABALHADORA! A LUTA CONTINUA – VENCEREMOS!
P’LA MESA DA ASSEMBLEIA-GERAL
Carlos Trindade
Comunicado nº 44/2020 - Lisboa, 14-7-2020

