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Na reunião de 24.Fev. não se avançou nada …/… 
A próxima reunião só está marcada para 10.Março! 

O MÊS DE FEVEREIRO CHEGOU AO FIM  
SEM CONCLUIRMOS O NOSSO CCT! 

AGORA, VAI HAVER MAIS UM ATRASO DE DUAS SEMANAS!!! 
Estarão os patrões a brincar com quem trabalha??? Se sim, enganam-se! Repetimos: 

EXIGIMOS A REVISÃO RÁPIDA DO NOSSO CCT,  
COM DIREITOS JUSTOS E AUMENTOS DIGNOS! 

E vamos lutar por ele de todas as formas!!! 

A LUTA CONTINUA – VENCEREMOS! 
Após a reunião de negociações de 24 de Fevereiro (na qual não houve nenhuma evolução na 

discussão das matérias em debate) e a marcação da próxima reunião para o próximo dia 10 de Março, 

daqui a duas semanas, a pergunta necessária que o STAD coloca à Classe Trabalhadora é:  

ESTARÃO OS PATRÕES A BRINCAR COM QUEM TRABALHA? Se estão, enganam-se! 

Vamos entrar em Março e ainda não temos a 

revisão do CCT terminado - ou seja, ainda não 

sabemos quais vão ser os nossos aumentos e 

como vão estar estabilizados os nossos 

direitos! Desde 2012 que não temos a revisão 

do CCT. Porquê? Porque o patronato, desde o 

início, definiu uma estratégia destruidora dos 

nossos direitos e de regressão dos nossos 

níveis salariais – para isso, utilizou a táctica 

do arrastamento das negociações meses e 

meses e da tentativa da caducidade do CCT. 

Uma verdadeira estratégia de “terrorismo 

social”!!! Porém, nestes cinco anos, a Classe 

Trabalhadora, impediu a concretização desta 

estratégia patronal com a sua UNIÃO, 

ORGANIZAÇÃO e LUTA no STAD! 

Por este motivo e para defendermos os 

nossos justos interesses, afirmamos que, se o 

patronato pensa em arrastar mais o processo, 

como no passado, engana-se – por isso, 

dizemos, com toda a firmeza da nossa 

dignidade:  



 

EXIGIMOS QUE O PATRONATO RESPEITE QUEM TRABALHA – E NEGOCEI O CCT! 

Nós, trabalhadores e trabalhadoras, sabemos muito bem o que queremos: 

EXIGIMOS RAPIDAMENTE UM CCT COM DIREITOS JUSTOS E AUMENTOS DIGNOS! 

E vamos lutar por ele de todas as formas e 

custe o que custar – e demore o tempo que 

demorar pois nós não nos cansamos!!!  

A última luta que fizemos foi a greve do 

passado final do ano – e, antes, realizámos a 

Luta Histórica do Sector de 27 de Outubro!!! 

Por isto, estamos disponíveis para continuar a 

lutar pelo nosso CCT mais uma, duas, três ou 

as vezes que forem necessárias. Não vamos 

permitir que o patronato repita a táctica do 

passado recente e arraste o processo meses e 

meses a fio e ficarmos parados de braços 

cruzados, sem protestarmos e lutarmos! 

Nunca o fizemos no passado nem o faremos 

no presente – sempre demonstrámos a nossa 

firmeza de Homens e Mulheres Livres e 

Vigilantes conscientes e competentes e 

voltaremos a fazê-lo agora, se for necessário!  

VAMOS LUTAR PELO NOSSO CCT DE TODAS AS FORMAS!!! 
 

Queremos o nosso CCT terminado 

rapidamente – para fazermos contas à nossa 

vida, sabermos com que salários a podemos 

organizar e como vamos receber os feriados, o 

trabalho nocturno, o trabalho extraordinário e 

como vão ser organizadas as nossas escalas, 

entre outras matérias laborais. E queremos 

sabê-lo rapidamente – senão, com as “armas” 

que temos, defenderemos mais uma vez os 

nossos interesses!  

Foi isto que dissemos ao patronato na reunião 

do passado dia 17!  

E é exactamente isto que vamos repetir com 

mais firmeza ainda na próxima reunião de dia 

10 de Março. 

Se não existir uma evolução que aponte para 

uma rápida concretização do processo 

negocial, saberemos retirar as devidas lições e 

agirmos em conformidade.  

Só assim 

VENCEREMOS!

Preparemo-nos, pois, Colegas e Camaradas, 

mais uma vez e se for necessário, para a luta 

pela defesa dos nossos interesses – ninguém 

brinca com a Classe Trabalhadora! 

A LUTA CONTINUA! 
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