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A  TODOS  OS  TRABALHADORES  E  TRABALHADORAS  DA 
 

IBERLIM  NA  TAP / AVIÕES 
 
 

APESAR  DAS  INTIMIDAÇÕES  DAS MENTIRAS E  DAS  VIOLAÇÕES 
 

A  NOSSA  GREVE  FOI  UM ÊXITO 
 

COM  85 %  DE  ADESÃO ! 
 

A DIRECÇÃO NACIONAL DO SINDICATO  JÁ PROPÔS UMA NOVA 
REUNIÃO Á IBERLIM! 

 
Colega  

 
     A nossa Greve foi um êxito! Com uma adesão  maciça dos trabalhadores e trabalhadoras, 

alcançámos os 85%. A Iberlim não respeita quem trabalha e não fala a verdade já que, na Acta da 
reunião realizada no passado dia 21/05/08, foi acordado entre as partes que os salários e a 
concessão dos três dias de dispensa ao trabalho iriam continuar a ser negociados nas 
reuniões de negociações acordadas para os dias 28/05/08, 4/06/08 e 13/06/08. Mas a Iberlim só 
compareceu à reunião de dia 4/06/08 e faltou às outras! Por isto, não resolveu as nossas 
reivindicações que são, 

 

TERMOS MELHORES SALÁRIOS E MAIS DIREITOS! 
 

Camarada  
 

      A nossa Greve foi mais que justa, necessária e legal. Quem cometeu ilegalidades e violou a Lei 
da Greve foi a Iberlim que utilizou trabalhadores que não pertenciam ao nosso local de trabalho, que 
não estavam assim habilitados a desempenhar as funções de limpadores de aeronaves e não 
possuíam fardamento nem cartões de acesso ao aeroporto. A Iberlim torna a cometer ilegalidades 
porque usou cartões de visitante para colocar trabalhadores a laborar. Com esta actuação a 
Iberlim está a violar a Lei e a pôr em causa as normas de segurança do aeroporto. 
 

Colega  
 

   Mas, ao contrário de quando algum de nós perde o cartão de trabalhador, ou se esquece dele em 
casa (ou se esquece de uma peça do fardamento) e a Iberlim impede esses trabalhadores de 
trabalhar e têm que ir para casa, a Iberlim, nesta greve, violou todas as regras de segurança. Pior 
ainda: neste momento está a tentar impedir o uso de garrafas de água para matarmos a nossa 
sede, no período em que estamos a laborar! Esta actuação desumana e discriminatória da 
Administração da Iberlim prova que a classe trabalhadora tem mais que razão para exigir  
 

A IBERLIM TEM QUE RESPEITAR QUEM TRABALHA! 



Camarada 
 

   os trabalhadores, apesar desta actuação da Administração da Iberlim, continuam a desempenhar 
com zelo e dignidade as suas funções. Por tudo isto,  e se a Administração da Iberlim continuar a ter 
a actuação que tem tido nos últimos tempos e recusar o Diálogo Social para resolver as nossas 
reivindicações os trabalhadores já decidiram que a  
 

A LUTA  CONTINUA  COM  NOVAS GREVES 
 

PARA  EXIGIR  AUMENTOS SALARIAIS  
 

E DIREITOS DIGNOS E JUSTOS! 
 

Colega  
 

  Isto é, o salário da Limpadora de Aeronaves deve passar 
para 490€/mês, com efeitos retroactivos a 1 de Janeiro de 
2008. As restantes categorias devem ser actualizadas na 
mesma percentagem  e pagos os retroactivos em falta. 
 

PELA  DEFESA DOS NOSSOS  DIREITOS! 
 
 

Camarada  
 

  Isto é, a concessão dos três dias de dispensa ao trabalho, 
nos termos acordados com a Associação Patronal no 
passado dia 26/01/06. 
 
Colega  
 
   A Direcção do STAD continua a privilegiar o Diálogo Social como meio para melhorar as 
condições de vida dos trabalhadores. Mas, se a Administração da Iberlim assim não o quiser e 
continuar intransigente como o demonstrou na ultima reunião, 
 
 

A LUTA CONTINUA! 
 

UNIDOS , ORGANIZADOS  E  EM LUTA  NO STAD! 
 

 V E N C E R E M O S  !  
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