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AOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DA IBERLIM 

NA  
TAP/AVIÕES NO AEROPORTO DE LISBOA 

 

CONFIRMADA 
 A GREVE DE 15 E 16 JUNHO  

 

RAZÕES DA GREVE: 
 

• A IBERLIM FALTOU Á REUNIÃO DE NEGOCIAÇÕES DE 13 DE 
JUNHO! 

• A IBERLIM ESTÁ A TENTAR DIVIDIR-NOS! 
• A IBERLIM CONTINUA A MENTIR! 
• A IBERLIM TENTA INTIMIDAR OS TRABALHADORES! 

 

TODOS E TODAS EM GREVE DIAS 15 E 16  
PELOS NOSSOS AUMENTOS, RETROACTIVOS  

E OS TRÊS DIAS ANUAIS! 
 

VENCEREMOS! 
COLEGA 
 

O STAD confirma a greve que está convocada para os próximos dias 15 e 16, domingo e 
segunda feira. Esta é a única posição possível perante as posições que a IBERLIM tomou nas 
últimas horas e que representa uma violação do Diálogo Social e uma fuga á negociação dos pontos 
suspensos do nosso Caderno Reivindicativo. 
 
CAMARADA 
 

O STAD confirma a greve porque a IBERLIM faltou de novo á reunião de negociações que 
estava marcada para hoje, dia 13 de Junho, sexta-feira. Apesar de ser feriado, a Direcção e as 
delegadas estavam preparadas para reunir mas a IBERLIM chegou, recusou-se a reunir, apresentou 
uma declaração a dizer mal e a caluniar o STAD e saiu pela porta fora! Não pode ser! Como não 
houve reunião de negociações devido ao abandono da IBERLIM, só resta uma única posição: 
manter a greve! 
 
COMPANHEIRA E COMPANHEIRO 
 

O STAD mantém a greve porque a IBERLIM está a tentar dividir os trabalhadores e tenta 
colocar em causa o STAD, os dirigentes e as delegadas. Todos os trabalhadores e trabalhadoras 
sabem que a luta foi decidida pelos trabalhadores reunidos no plenário que se realizou no passado 
dia 29 Maio. O STAD fez o que lhe competia: convocou a greve que foi decidida pela classe 



trabalhadora! Mas a IBERLIM agora diz que é o STAD, como representante da classe trabalhadora, 
é que é  responsável da situação. Não pode ser! Como a IBERLIM está a tentar dividir-nos, só no 
resta uma única posição: manter a greve! 
 
COLEGA 
 

O STAD confirma a greve porque a IBERLIM continua a mentir (como fez no passado 
recente!) porque anda agora a dizer que a greve é ilegal quando sabe que todas as convocatórias de 
greves têm sido feitas da mesma forma e nunca criou problemas e que vai haver serviços mínimos 
no local de trabalho quando sabe que o nosso sector não é abrangido pela lei dos serviços mínimos. 
Não pode ser! Como a IBERLIM voltou a mentir, só nos resta uma única posição: manter a greve! 
 
CAMARADA 
 

O STAD confirma a greve porque a IBERLIM está a tentar intimidar os trabalhadores e 
trabalhadoras com ameaças se não cumprirem os serviços mínimos quando sabe que tentou fazer 
o mesmo no HOSPITAL DO BARREIRO  e perdeu o processo em Tribunal (e, aliás, ainda não 
pagou aos trabalhadores os cerca de 3.300 EUROS a que foi condenada em sentença!). Como a 
IBERLIM está a tentar intimidar os trabalhadores, só resta uma única posição: manter a greve! 
 
COMPANHEIRA E COMPANHEIRO 
 

Todos sabemos porquê que a IBERLIM está a agir desta forma: porque a IBERLIM está 
cheia de medo da nossa greve! 
E como tem medo e não quer fazer os aumentos a que temos direito, pagar os retroactivos 
respectivos e acordar nos três dias anuais que abusivamente não paga, a IBERLIM está a fazer 
todas as manobras de diversão para fugir! Por isto a IBERLIM  faltou á reunião de dia 13, tenta 
dividir os trabalhadores, voltou a mentir e tenta intimidar-nos. Tudo com o mesmo objectivo: que a 
greve que está convocada para dia 15 e 16 seja uma má greve! 
 
COLEGA 
 

Mas a IBERLIM engana-se! Nós somos conscientes e estamos unidos e preparados para 
tudo! 
Por isto e porque jamais nos deixamos enrolar com mentiras e dividir-nos com falsidades e porque 
sabemos muito bem o que queremos, 
  

TODOS E TODAS EM GREVE DIAS 15 E 16  
 

• PELOS NOSSOS AUMENTOS, O PAGAMENTO DOS 
RETROACTIVOS E OS TRÊS DIAS ANUAIS!  

• CONTRA AS TENTATIVAS DE DIVISÃO, AS MENTIRAS E 
AS INTIMIDAÇÕES DA IBERLIM! 

 
UNIDOS, ORGANIZADOS E EM LUTA, NO STAD,  

 

VENCEREMOS! 
 

                                                                                              A DIRECÇÃO NACIONAL 
 

Comunicado nº. 62/08 
Lisboa, 13/06/2008 

 


