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ELEIÇÕES PARA OS CORPOS GERENTES
10, 11, 12 e 13 de Março de 2020
INFORMAÇÃO Nº 9 DA MESA DA ASSEMBLEIA-GERAL
SOBRE O DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO ELEITORAL
Com a Tomada de Posse dos novos Corpos Gerentes em 20 e 21 de Julho,

TERMINOU O PROCESSO ELEITORAL DE 2020 E O STAD JÁ TEM
OS SEUS ÓRGÃOS DIRIGENTES ELEITOS DEMOCRATICAMENTE
A DIRIGIR OS DESTINOS DO SINDICATO

A LUTA CONTINUA - VENCEREMOS!
CAMARADA,
Conforme a mesa da Assembleia-geral noticiou (através da sua informação 8/2020 –
comunicado nº. 44/2020 – 14.7.2020), realizou-se, de forma descentralizada, em 20 e 21 de
Julho, a Tomada de Posse dos Corpos Gerentes do STAD eleitos nas eleições do passado dia
10, 11, 12 e 13 de Março de 2020.
Assim, o STAD já está a ser dirigido pela Direcção Nacional eleita democraticamente e os
restantes órgãos sindicais já estão também em funções.
A nova Direcção Nacional tem pela frente uma árdua tarefa - continuar a actividade do STAD
em prole dos superiores interesses da Classe Trabalhadora, defendendo intransigentemente os
seus direitos e o direito que todos os trabalhadores e trabalhadoras e as suas famílias têm em
viverem melhor, com mais salários e mais direitos laborais e sociais!
E a situação provocada pela pandemia do COVID 19 aumenta as dificuldades desta tarefa
porque muitos patrões estão vergonhosamente a tentar aproveitar-se desta terrível realidade!
CAMARADA,

Neste momento, a Mesa da Assembleia–geral saúda calorosamente os trabalhadores e
trabalhadores por terem participado activamente nas eleições de 2020, agradece à anterior
Direcção Nacional todo o seu trabalho de defesa da Classe Trabalhadora e saúda
fraternalmente a nova Direcção Nacional que a partir de agora até 2023 vai dirigir o STAD,
desejando-lhe os maiores êxitos na sua acção.
A experiência, dedicação e vontade da nova Direcção Nacional, que associa antigos e novos
dirigentes, transmite a certeza e a confiança a todos os associados que a acção, intervenção e
combate sindical não só vai continuar a ser feito como vai ser reforçado, aumentando a UNIÂO
e ORGANIZAÇÃO da Classe e a actividade da nossa organização.
CAMARADA,
Finalmente, a Mesa da Assembleia-Geral repete convictamente a saudação Amiga 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.
Com votos sinceros de muita saúde para cada trabalhador/a e sua família,

VIVA O STAD! VIVA A CLASSE TRABALHADORA!

A LUTA CONTINUA - VENCEREMOS!
P’LA MESA DA ASSEMBLEIA-GERAL
Carlos Trindade
Comunicado nº 54/2020 - Lisboa, 31-7-2020

VER, EM BAIXO, ALGUMAS FOTOS DOS ACTOS DA TOMADA DE POSSE DOS CORPOS
GERENTES NA DELEGAÇÃO REGIONAL DE COIMBRA, DO PORTO E NA SEDE NACIONAL.

