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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 nos STCP
COM PERSISTÊNCIA E FIRMEZA,
CONSEGUIMOS O SUBSÍDIO DE
ALIMENTAÇÃO DE 5.00€ DIA!!

A LUTA COMPENSA - VALE A PENA LUTAR!
UNIDOS E EM LUTA, COM O STAD,

VENCEREMOS!
CAMARADA
A nossa “velha” e justa reivindicação em como o subsídio de alimentação fosse
aumentado para 5.00€/dia foi agora conseguida - a IBERLIM chegou a acordo com
o STAD (e os trabalhadores aprovaram em Plenário) quanto ao valor do subsídio de
alimentação para os trabalhadores dos STCP no Porto! Assim, concretamente, 

A PARTIR DE ABRIL.2022 OS TRABALHADORES VÃO RECEBER
UM SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO MAIS JUSTO!!!

COLEGA
A  IBERLIM,  confrontada  com  a  disponibilidade  dos  trabalhadores  para  a  luta,
SEMPRE UNIDOS E ORGANIZADOS e  totalmente  apoiados  no  STAD,  chegou a
acordo sobre esta antiga e justa reivindicação dos trabalhadores. 
Por isto, afirmamos com convicção:

mailto:stad_nacional@stad.pt


COM UNIÃO E VONTADE PARA LUTAR – VENCEMOS!
A LUTA COMPENSA - VALE A PENA LUTAR!    

CAMARADA E COLEGA
Esta é mais uma importante vitória da acção e luta da Classe Trabalhadora e do
STAD,  que começou em 2018, com greves e concentrações, mas conseguimos!
Assim, o ponto da situação dos nossos aumentos no sub.alim. é o seguinte:

 No ano de 2019   - os trabalhadores passaram a ter um subsídio de alimentação de 2.50
dia, mais 0.65€ dia que tinham em 2018, o que representa mais 14.30€ / mês;

 No ano de 2020   - resultado do nosso CCT, esse valor foi aumentado para 3.00€ dia, o
que representou mais 11€ / mês. Agora, Agosto.2020, ficou acordado que;

 Em  Janeiro.2021   -  os  trabalhadores  passam  para  3.50€  dia,  o  valor  do  subsídio
alimentação do nosso CCT, ou seja, mais 11€ /  mês, mas, quatro meses depois,  em
Abril.2021, passarão a receber 4€ / dia, mais 11€ / mês. Ou seja,

 No ano de 2021   - o aumento será assim, no total, de 22€ / mês no subsídio alimentação;
 Finalmente em Abril de 2022   - o valor do subsídio de alimentação passará para 5€ / dia,

mais 22€ / mês. 
CAMARADA 
Mais uma vez se prova que, com persistência e firmeza, unidos e com luta efectiva
pelos nossos justos direitos, teremos força sindical e capacidade para conquistar
mais direitos e uma vida melhor – sim, porque nós merecemos viver melhor e ter
mais direitos! Por isso, repetimos:

A LUTA COMPENSA - VALE A PENA LUTAR!    
Somos trabalhadores do Sector das Limpezas Industriais, mas temos direito a uma
vida melhor!  Temos  sempre lutado devidamente organizados no  STAD;  sempre
lutámos e exigimos o que nos pertence;  sempre mantivemos a nossa dignidade
pessoal e profissional – E VAMOS CONTINUAR A FAZÊ-LO! 

A UNIÃO FAZ A FORÇA!
A LUTA CONTINUA – VENCEREMOS
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