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FILIADO:
Em Portugal, na CGTP- IN e FEPCES e, internacionalmente, na UNI -EUROPA E UNI-GLOBAL

AOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS VIGILANTES
DA

STRONG CHARON:
No seguimento do pré-aviso de greve convocada
para o próximo dia 7 de Março,

A STRONG CHARON REUNIU COM O STAD NO DIA 22.2.201.
RESULTADO – PORQUE OS COMPROMISSOS SÃO AINDA
INSUFICIENTES, ESTÃO MARCADAS MAIS DUAS REUNIÕES
(para os próximos dias 26 e 27 de Fevereiro)
PARA SE DAR INFORMAÇÕES PORMENORIZADAS SOBRE ESTAS REUNIÕES
REALIZADA ENTRE O STAD E A STRONG-CHARON E SE TOMAREM DECISÕES
QUE MELHOR DEFENDAM OS INTERESSES DOS TRABALHADORES,

O STAD CONVOCA UM PLENÁRIO DE TRABALHADORES DESCENTRALIZADO:

STAD – DEL. REGIONAL DO PORTO

STAD SEDE NACIONAL – LISBOA

DIA - 4/3/2019 (2ª Feira)

DIA - 6/3/2019 (4ªFeira)

HORA – DAS 15H30 às 17H00

HORA – 10H00/12H00 – 16H00/18H00

LOCAL – Praça Carlos Alberto, 123 – 3º - Porto LOCAL – Rua de S. Paulo, Nº. 12,1º. Cais Sodré
COLEGA E CAMARADA
No seguimento do pré-aviso de greve do STAD para o próximo dia 7 de Março e do requerimento
feito ao Ministério do Trabalho para convocar a empresa para uma reun ião com o STAD e o
próprio Ministério do Trabalho, pelo facto da STRONG CHARON não estar a honrar os
compromissos já assumidos anteriormente com o STAD e os trabalhadores, a empresa tomou a
iniciativa e solicitou ao STAD uma reunião a realizar com carácter de urgência.
Esta reunião realizou-se na passada sexta-feira, dia 22.2.2019.
AMIGO E AMIGA
Nesta reunião foram tratadas as seguintes mateiras: (I) Protocolo para entrega de documentos
para a renovação do cartão profissional; (II) Discriminação nos recibos; (III) Informação escrita ao

trabalhador que aguarda posto de trabalho; (IV) Processamento de salários; (V) Horários de
Trabalho / Escalas; (VI) Resposta da empresa às solicitações dos trabalhadores e do STAD; (VII)
Falta injustificada em dia de greve; (VIII) Manual do Vigilante.
COMPANHEIRO E COMPANHEIRA
No início da reunião, o STAD confrontou a STRONG CHARON pelo incumprimento em relação aos
vários compromissos assumidos com o STAD nas reuniões realizadas entre as partes.
A STRONG CHARON confirmou que de facto não os está a cumprir, nomeadamente em relação ao
Processamento de Salários e Horários de Trabalho/Escala, tendo afirmado que, neste momento,
não tem condições para assumir os compromissos, mas que quer encontrar uma solução.
Relativamente à Discriminação Nos Recibos, uma das matérias que há muito os trabalhadores
reivindicam a sua resolução, a STRONG CHARON transmitiu ao STAD que já no mês passado
(Janeiro.2019) discriminaram o número de horas e respectivas percentagens no recibo de
vencimento a 350 trabalhadores e que se comprometem que, com o pagamento do salário de
Fevereiro.2019, esta medida será aplicada a todos os trabalhadores da empresa,
CAMARADA
Esta informação transmitida pela empresa é muito importante para os trabalhadores - mas não é
suficiente! Portanto, para que a empresa encontre soluções para as nossas reivindicações, estão
já marcadas mais duas reuniões de negociações para os próximos dias 26 e 27 de Fevereiro.
O STAD espera que a STRONG CHARON encontre nestas próximas reuniões soluções para
resolver os problemas laborais existentes - enquanto isso não suceder, o STAD continuará a
defender, de forma firme e de acordo com a lei, os interesses e os direitos dos trabalhadores!
COLEGA
Para conheceres em pormenor as matérias tratadas na reunião já realizada e nas reuniões que se
vão realizar nos próximos dia 26 e 27 de Fevereiro entre o STAD e a STRONG CHARON e as
posições assumidas pelas partes e tomarmos as decisões que melhor defendam os nossos
interesses, comparece ao plenário que se vai realizar na tua região. A tua participação no plenário
é importante - ORGANIZA A TUA VIDA DE FORMA A ESTARES PRESENTE NO PLENÁRIO!

A LUTA CONTINUA – VENCEREMOS!
VAMOS LUTAR PELA MELHORIA DA NOSSA VIDA!
A UNIÃO FAZ A FORÇA – VENCEREMOS! STAD – FORÇA SINDICAL!
Comunicado nº. 23/2019 - Lisboa, 23-Fevereiro.2019
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