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Na reunião de 10.Março,  

OS PATRÕES ANDARAM PARA TRÁS –  
AS NEGOCIAÇÕES ESTÃO (QUASE) BLOQUEADAS!  

Na próxima reunião, no dia 17, ou os patrões avançam ou os trabalhadores terão 
que decidir como vão defender os seus justos interesses! 

A LUTA CONTINUA – VENCEREMOS! 
Na reunião de negociações realizada no 

passado dia 10, sexta feira, os patrões, 

especialmente a Associação das Empresas 

de Segurança - AES, apresentaram uma 

proposta que, globalmente, é pior do que as 

outras que anteriormente tinham feito – 

andaram para trás!!! Devido a esta posição, 

as negociações estão (quase) bloqueadas – e 

a responsabilidade é dos patrões!  

Efectivamente, são os patrões que estão mais 

uma vez a boicotar a negociação – mas o 

STAD já lhes conhece a manha!!! 

Por isso e para tentar encontrar uma solução, 

o STAD, para tentar que não seja necessário 

a Classe Trabalhadora ir novamente para a 

luta para defender os seus interesses, 

incluindo com novas greves, avançou com 

uma tentativa de acordo final – à qual os 

patrões ficaram de dar uma resposta na 

próxima reunião de negociações, que se vai 

realizar no próximo dia 17, sexta-feira. 

Nesta reunião, de duas uma: ou existe um 

acordo ou os trabalhadores terão que decidir 

como vão defender os seus justos 

interesses! NÃO PODE SER – ESTAMOS A 

TRABALHAR HÁ SEIS ANOS SEM TER 

AUMENTOS E SEM TERMOS OS NOSSOS 

JUSTOS DIREITOS ASSEGURADOS!!  

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! 
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