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Â 1 DE JUNHO, QUARTA-FEIRA

A inauguraÃ§Ã£o da nova Sede Nacional do STAL Ã© assinalada na prÃ³xima quarta-feira, 1 de Junho, numa sessÃ£o com
inÃ-cio Ã s 10 horas, em que participam o Presidente do Sindicato, Francisco Braz, e o SecretÃ¡rio-geral da CGTP-IN,
Manuel Carvalho da Silva.
Â

A nova Sede Nacional do STAL situa-se em Lisboa, na Rua D. LuÃ-s I, nÂº 20 F, onde funcionam jÃ¡, sensivelmente
desde o inÃ-cio do ano, os serviÃ§os da DirecÃ§Ã£o Nacional do Sindicato, da DirecÃ§Ã£o Regional de Lisboa e do
departamento de formaÃ§Ã£o.

Neste edifÃ-cio de cinco andares laboram diariamente cerca de 30 funcionÃ¡rios do Sindicato, entre tÃ©cnicos,
administrativos e auxiliares, para alÃ©m dos membros dos Ã³rgÃ£os de direcÃ§Ã£o que se encontram a tempo inteiro.

AspiraÃ§Ã£o de anos, as novas instalaÃ§Ãµes permitem uma maior concentraÃ§Ã£o e racionalizaÃ§Ã£o de serviÃ§os e meios
anteriormente dispersos em trÃªs zonas da cidade de Lisboa, proporcionando ainda amplas salas para reuniÃµes e acÃ§Ãµes
de formaÃ§Ã£o e um auditÃ³rio para cerca de 120 pessoas.

O STAL, que este ano comemora a passagem do seu trigÃ©simo aniversÃ¡rio, atribui um significado especial Ã
inauguraÃ§Ã£o das novas instalaÃ§Ãµes que criam excelentes condiÃ§Ãµes de trabalho a funcionÃ¡rios, colaboradores e
dirigentes do sindicato, constituem um espaÃ§o condigno para o atendimento dos associados e melhoram
substancialmente a capacidade de intervenÃ§Ã£o na resoluÃ§Ã£o dos problemas e na defesa dos anseios e dos
interesses dos trabalhadores.

Refira-se que a aquisiÃ§Ã£o da Nova Nacional representa um aumento significativo do patrimÃ³nio do Sindicato, para o
qual os associados, trabalhadores das autarquias e de outros sectores, bem como entidades diversas deram um valioso
contributo aderindo Ã campanha de fundos que decorreu nos Ãºltimos trÃªs anos em todo o paÃ-s e permitiu recolher mais
de 197 mil euros.

Â
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