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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 - STCP
A NOSSA LUTA VALEU A PENA:
NO FINAL DO MÊS DE MARÇO,
VAMOS RECEBER:

 2.50€ DE SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO;
 OS RETROACTIVOS DE JANEIRO E FEVEREIRO!

UNIDOS E EM LUTA, NO STAD, - VENCEREMOS!
CAMARADA
Como já tinha sido informado pelo STAD, a IBERLIM chegou a acordo quanto ao aumento do subsídio
de alimentação para os trabalhadores dos STCP – Porto: o valor a partir de 1 de Janeiro é de 2.50€.
Porém, somente agora é que os trabalhadores vão receber!
Foi finalmente assinada no dia 8 de Março a acta da reunião entre o STAD e a IBERLIM sobre esta
reivindicação antiga e justa dos trabalhadores! Por outro lado, já está também decidido o pagamento
dos retroactivos, conforme se pode ver no texto abaixo e que está na acta da reunião assinada no dia
8 de Março de 2019.

EXTRACTO DA ACTA DA REUNIÃO ENTRE O STAD E A IBERLIM ONDE
SE ACORDA O AUMENTO DO SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO NOS STAP PORTO
A IBERLIM, por sua vez informou que, como está já acordado o subsídio de alimentação dos trabalhadores dos
locais de trabalho STCP, passará a ser de 2,50€ ao dia a partir de 1 de Janeiro de 2019, mais informou que no final
do mês de Março todos os trabalhadores dos locais de trabalho irão receber o subsídio já actualizado.
Em relação aos retroactivos dos meses de Janeiro e Fevereiro os mesmos serão também pagos no final do mês de
Março.

VALE A PENA LUTAR – A LUTA COMPENSA!
COLEGA
Agora é esperar pelo final do mês e pelo respectivo recibo para podermos confirmar que os
retroactivos estão pagos correctamente.
Se tal não acontecer, os trabalhadores devem tirar a cópia dos recibos e fazer chegar ao STAD para
que se possa rapidamente resolver o assunto!
CAMARADA
Mais uma vez se prova que, só unidos e em luta efectiva pelos nossos direitos, teremos capacidade
para conquistar mais direitos e uma vida melhor a que temos direito!
Só mantendo-nos com total coesão e apoiados pelo STAD, podemos lutar e exigir o que nos pertence
e mantermos a nossa dignidade pessoal e profissional!

VALE A PENA LUTAR – A LUTA COMPENSA!

A UNIÃO FAZ A FORÇA!
A LUTA CONTINUA - VENCEREMOS!

STAD – FORÇA SINDICAL!

SAUDAÇÕES SINDICAIS
A DIRECÇÃO NACIONAL
COMUNICADO Nº. 33/2019
LISBOA – 10.Março.2019

