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FILIADO: 
Em Portugal, na CGTP- IN e FEPCES e, internacionalmente, na UNI-EUROPA E UNI-GLOBAL 

 

AOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DA  

IBERLIM 
NO 

HOSPITAL CURRY-CABRAL 
GREVE 24 HORAS  
COM CONCENTRAÇÃO DAS 9H ÀS 12H 

NA ENTRADA PRINCIPAL DO HOSPITAL 
NO DIA 14 DE JUNHO DE 2017  

A LUTA CONTINUA - VENCEREMOS 
 PELO CUMPRIMENTO DO CCT/STAD; 

 PELO CUMPRIMENTO DO ACORDO DE CONDIÇÕES EXPECIFICAS APLICÁVEL NO LOCAL DE 
TRABALHO, EM RELAÇÃO AO SUBSÍDIO DE TRANSPORTE DE VALOR IGUAL AO PASSE DE 
LISBOA, E DO SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO IGUAL AO VALOR DA FUNÇÃO PÚBLICA; 

UNIDOS E EM LUTA COM O STAD - VENCEREMOS! 
       CAMARADA 

Os trabalhadores e trabalhadoras da IBERLIM no HOSPITAL CURRY-CABRAL estão fartos de 
que a empresa continue a brincar com os seus direitos e que não cumpra com o CCT/STAD e 
o Acordo que se aplica no local de trabalho, por isso vão voltar a luta com greve no dia 14 de 
Junho e desta forma continuar a demonstrar perante a empresa que continuam unidos e 
organizados, exigem respeito, justiça e dignidade no trabalho! 
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COLEGA 
Com esta luta, os trabalhadores e as trabalhadoras o que querem é que o CCT/STAD seja 
cumprido, no que diz respeito ao trabalho extraordinário em dia feriado, nas horas 
nocturnas e que o Acordo que existe seja aplicado a todos os trabalhadores e trabalhadoras 
sem qualquer tipo de descriminação, somos todos trabalhadores do mesmo local de 
trabalho por isso os direitos tem que ser todos iguais. 
 

CAMARADA 
Após a greve realizada no dia 17 de Abril, realizou-se uma reunião com a IBERLIM no dia 23-
05-2017 que entre outras matérias também foi abordado o Caderno reivindicativo do nosso 
local de trabalho. 
Nesta reunião a IBERLIM, não demonstrou nenhuma abertura para tentar chegar a acordo 
com o sindicato, por sua vez o sindicato demonstrou perante a empresa total abertura para 
discutir o modo de aplicação do Acordo Existente a todos os trabalhadores, nem assim a 
IBERLIM teve consideração pelas justas reivindicações dos trabalhadores. 
Os trabalhadores de Limpeza Hospitalar devem ser respeitados como parte integrante na 
manutenção de um bom serviço no Hospital de CURRY-CABRAL pois a não execução das 
suas funções pode colocar em risco a própria Higiene e Limpeza do Hospital além de que 
efectuam funções dos trabalhadores do próprio hospital. 
Mas, os trabalhadores não têm culpa de ir fazer greve pois é a IBERLIM que os obriga a isso, 
QUANDO NÃO QUER RESOLVER OS NOSSOS PROBLEMAS. 

EXIGIMOS RESPEITO, JUSTIÇA E DIGNIDADE NO 
TRABALHO! 

A UNIÃO ENTRE TODOS OS 
TRABALAHDORES, FAZ A FORÇA 

     CAMARADA 
Vamos continuar unidos e em luta pelos nossos direitos e desta maneira demonstrar a 
empresa que não estamos acomodados e que queremos viver melhor. 
Os trabalhadores e trabalhadoras de limpeza sempre lutaram e vão continuar a lutar pelos 
direitos, pois os direitos que nos querem roubar foram conquistados sempre com muitas 
lutas, lutámos no passado, continuamos a lutar no presente e iremos continuar a lutar no 
futuro!  

TODOS EM GREVE E NA CONCENTRAÇÃO 
NO DIA 14 DE JUNHO 

SÓ UNIDOS, ORGANIZADOS E EM LUTA, COM O STAD,  
OS TRABALHADORES TÊM OS SEUS PROBLEMAS 

RESOLVIDOS!  

A LUTA CONTINUA - VENCEREMOS! 
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