
 
 

Somente na passada sexta-feira, dia 14.Julho, 
 

RECOMEÇARAM AS NEGOCIAÇÕES PARA SE 
ELABORAR O TEXTO FINAL DO NOSSO CCT! 

 

Já estão marcadas reuniões para os próximos dias 21 e 28 de Julho. 
Continuemos unidos, atentos e vigilantes “pró que der e vier!”- assim,  

VENCEREMOS! 
Já recomeçaram na passada sexta-feira, dia 14 de 

Julho, as negociações com o patronato para se 

começar a elaborar o texto final das cláusulas do 

nosso CCT. 

Recordamos que o “Acordo de Princípios – A.P.” 

possível de revisão do nosso CCT arrancado ao 

patronato foi aprovado por esmagadora maioria pela 

Classe Trabalhadora no Plenário Nacional de 

Trabalhadores (PNT) realizado em Maio / Junho. 

Porém, somente agora, em 14.julho.2017, foi possível 

recomeçarmos as reuniões de negociações com o 

patronato porque a “Associação das Empresas de 

Vigilância – AES” atrasou quinze dias a entrega do 

seu documento de trabalho e, como consequência 

deste atraso, o STAD teve a absoluta necessidade de 

analisar em pormenor todo o clausulado devido a 

várias propostas que a AES apresentou. 

Como dissemos no último número do boletim “O 

VIGILANTE”, nº.16/2017 – 15.junho.2017, estas 

negociações são delicadíssimas porque cada 

cláusula tem que ser devidamente estudada, 

comparada com o conteúdo do A.P. e negociada 

antes de ser aceite pois “DE ÁGUA FRIA O GATO 

TEM MEDO!”.  

Neste contexto, já estão marcadas mais duas 

reuniões de negociações, uma no dia 21 e outra no 

dia 28 de Julho, nas quais se vai concretizar o 

processo de elaboração do texto do CCT.  

Entretanto, TODOS e TODAS, em total UNIÃO e forte 

ORGANIZAÇÃO, com o nosso habitual espírito de 

LUTA, devemos estar preparados “P´RÓ QUE DER E 

VIER”.  

Ou seja, NUNCA se pode confiar nos patrões e temos 

que estar preparados para tudo. Assim,  

VENCEREMOS!!! 
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