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ÀS TRABALHADORAS E TRABALHADORES DA 

IBERLIM 
NO  

HOSPITAL DE TORRES NOVAS  

GREVE  
DIAS 14, 15 e 16 de ABRIL de 2017  

(6ª.feira, sábado e Domingo de Páscoa) 
Reivindicamos à IBERLIM que: 

 CUMPRA COM O CCT/STAD (no trabalho prestado em dia 
feriado); 

 CONTINUE A PAGAR O SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO 
(como a anterior empresa pagava). 

A LUTA CONTINUA – VENCEREMOS!!! 
CAMARADA 

As trabalhadoras do local de trabalho HOSPITAL DE TORRES-NOVAS decidiram marcar esta luta 

para reivindicar à IBERLIM que cumpra com o CCT/STAD e com os seus direitos adquiridos! 

Concretamente, os trabalhadores (que só trabalham aos sábados, domingos e feriados e que, por 

este motivo, sempre que vão trabalhar ao feriado, têm que receber como sempre receberam nas 

anteriores empresas) reivindicam que a IBERLIM pague o trabalho prestado aos feriados com o 

acréscimo de 200% mais o respectivo descanso compensatório, o mesmo se passando com o 

subsídio de alimentação, que NÂO não pode ser reduzido, como a IBERLIM está a fazer! 



Mas, então, o que se passa? Passa-se que a IBERLIM está a pagar o trabalho prestado em dia 

feriado a 75% - isto não pode ser, as trabalhadoras não aceitam sair de suas casas nos feriados 

para serem tão mal pagas! Por isso, 

TODAS EM GREVE NOS DIAS 14,15 E 16 DE ABRIL! 
VAMOS Á LUTA PELOS NOSSOS DIREITOS, PELO 

CUMPRIMENTO DA LEI E PELA NOSSA DIGNIDADE! 
COLEGA 

No dia 3 de Abril, na reunião dos serviços mínimos no Ministério do Trabalho, a IBERLIM ficou 

muito admirada de estar marcada uma greve neste Local de Trabalho! Não podia ser de outra 

maneira - esta é a resposta as trabalhadoras dão á IBERLIM quando ela viola os seus direitos! 

Esta GREVE é uma luta de todas as trabalhadoras, que estão todas unidas contra a IBERLIM! 

Enquanto a IBERLLIM continuar a demonstrar total falta de respeito pelos direitos dos 

trabalhadores, (continuando a não cumprir nem a Lei, nem o CCT/STAD nem os compromissos 

que assume aos trabalhadores sindicalizados no STAD, A LUTA CONTINUA!!!. 

CAMARADA 

O STAD tem total disponibilidade para resolver os problemas das trabalhadoras - para isso está 

disponível para reunir com a IBERLIM e tentar resolver muitas das questões que estão por 

resolver ás trabalhadoras do HOSPITAL DE TORRES NOVAS. 

Mas, camarada, a IBERLIM só demonstra disponibilidade para resolver os problemas dos 

trabalhadores quando estes estão UNIDOS PARA LUTAR. Por isto, as trabalhadoras que laboram 

aos fins-de-semana e feriados no HOSPITAL DE TORRES NOVAS vão fazer estes 3 dias de greve! 

COLEGA 

É pela DIGNIDADE e contra a violação, pela IBERLIM, dos seus direitos (que foram adquiridos ao 

longo dos anos) que as trabalhadoras estão a lutar! O CCT/STAD tem que lhes ser aplicado e a 

IBERLIM tem que cumprir e respeitar os direitos dos trabalhadores! 

TODOS EM GREVE NOS DIAS 14, 15 e 16 de ABRIL! 
TODOS A EXIGIR OS DIREITOS QUE FORAM ADQUIRIDOS AO 

LONGO DOS ANOS E O RESPEITO QUE MERECEMOS! 
UNIDOS, ORGANIZADOS E EM LUTA, NO STAD, - VENCEREMOS! 

A LUTA CONTINUA – VENCEREMOS! 
A DIRECÇÃO NACIONAL 
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