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Trabalhadores da AMARSUL e VALORSUL em greve
17-Mai-2010

Os trabalhadores da AMARSUL e VALORSUL anunciaram uma greve de 24h para esta terça-feira, em protesto contra o
congelamento dos salários em 2010.
Na próxima terça-feira, os trabalhadores da AMARSUL e da VALORSUL, empresas multimunicipais que trabalham na
valorização e tratamento de resíduos sólidos, e que tem a concessão para o tratamento e valorização dos resíduos sólidos
urbanos nas regiões de Lisboa e Margem Sul do Tejo, fazem uma greve com o intuito de contrariar as intenções do
Governo de congelar os salários.

Segundo o comunicado enviado pelos trabalhadores da AMARSUL, a administração da empresa ignora sistematicamente
as razões dos trabalhadores, não atendendo os pedidos de reunião e não aplicando o AE negociado em relação à
progressão nas carreiras. Os trabalhadores chamam a atenção para o facto da empresa ter registado lucros da Amarsul
em 2008 de 2,16 Milhões de euros e para os 46 Milhões de Euros apresentados em 2009 pelo Grupo Águas de Portugal.

"No caso da Valorsul, os trabalhadores estão indignados porque em 2009 a empresa teve os melhores resultados de
sempre e esses resultados não estão a ser distribuídos pelos trabalhadores&rdquo;, salientou Delfim Mendes, presidente
do Sindicato dos Trabalhadores da Química, Farmacêutica, Petróleo e Gás.

No início de Maio a Assembleia Municipal de Almada deliberou &ldquo;repudiar o despedimento colectivo de
trabalhadores na AMARSUL&rdquo;. Os deputados municipais requereram à Câmara Municipal de Almada que
&ldquo;solicite informação à Administração da AMARSUL e informe esta Assembleia Municipal sobre o plano de
reestruturação em curso da AMARSUL, bem como indique as medidas que pretende adoptar junto do Conselho de
Administração da empresa no sentido da manutenção de todos os postos de trabalho actuais&rdquo;.

A greve dos trabalhadores da Amarsul e da Valorsul deverá afetar os concelhos de Alcochete, Almada, Barreiro, Moita,
Montijo, Palmela, Seixal, Setúbal, Sesimbra (Amarsul), Amadora, Lisboa, Loures, Odivelas e Vila Franca de Xira
(Valorsul).
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