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Finalmente, após mais de seis anos de grandes lutas,

O NOVO CCT JÁ FOI HOJE, DIA
8.SETEMBRO, ASSINADO – VENCEMOS!

Agora, a luta continua:
 Pela aplicação dos direitos do CCT!
 Por aumentos de salários!

VENCEREMOS!

Hoje, dia 8.Setembro, é mais um dia histórico para os

exaustiva do texto que, consolidado desta forma

trabalhadores

rigorosa, foi assinado hoje – e não dia 6, como

e

trabalhadoras

do

Sector

da

Vigilância Privada – foi assinado o novo CCT! Após

estava previsto e tinha sido informado há dias atrás.

mais de seis anos de grandes e fortes lutas, o novo

Agora, um novo ciclo começa – vamos todos aplicar

CCT finalmente assinado pelo STAD e o patronato!

o novo CCT, atacando as empresas “fora da lei” para

Respeitando escrupulosamente o conteúdo do

defender

“ACORDO DE PRINCIPIOS” assinado em 18.Maio e

trabalhadoras, por um lado e, por outro, vamos

aprovado

Classe

preparar a conquista de aumentos de salários a que

de

temos direito para podermos viver melhor, como

democraticamente

Trabalhadora

em

Plenário

pela
Nacional

Trabalhadores, só terminou há dois dias a revisão

os

interesses

dos

trabalhadores

e

temos o direito!

A LUTA CONTINUA – VENCEREMOS!
Nos próximos dias, o STAD editará um novo boletim

trabalhadores e trabalhadoras nos locais de trabalho,

O VIGILANTE com uma explicação detalhada dos

aos sindicalizados através dos CTT e colocado no

direitos do novo CCT, que será distribuído aos

site.
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