Os direitos e os problemas dos trabalhadores não estão confinados!
ENQUANTO TU TRABALHAS, ESTÁ O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO CONFINADO??
Muito nos surpreende que o conselho de administração da AMBILITAL não esteja disponível para ouvir e
dar resposta aos problemas dos trabalhadores, que estão e sempre estiveram, desde a primeira hora, na
“linha da frente” a dar resposta às necessidades das populações, contribuindo, em muito, para que o
impacto da pandemia na saúde pública não fosse maior.
A Direção Regional de Setúbal do STAL, no último plenário de trabalhadores da AMBILITAL, recolheu
contributos e procedeu à elaboração do caderno reivindicativo, tendo sido o mesmo remetido para o
conselho de administração no dia 16 de janeiro 2021.
Decorrido o tempo que entendemos razoável para que analisassem o documento reivindicativo,
solicitámos uma reunião para o dia 10 de fevereiro pelas 14h30m, para tomar conhecimento das
respostas às reivindicações dos trabalhadores.
A resposta que recebemos do conselho de administração foi a seguinte:
“N/ Ref.ª 19461
Exmos. (as) Srs. (as)
Encarrega-me o Sr. Presidente de informar V.Exas que devido à atual crise de saúde pública
devido à Covid-19, não será possivel realizar a reunião solicitada para dia 10 de fevereiro,
sendo que a mesma se poderá realizar logo que a crise sanitária o permita.

“…logo que a crise
sanitária o permita.”
Então Pode ser
amanhã ou para o
ano 2022?? Então e
a recolha,
tratamento, triagem
de resíduos, etc etc
ficam também por
realizar?!

Os direitos e os problemas dos trabalhadores não estão confinados!
O vírus não pode contaminar os direitos!
O vírus pôs sim a descoberto os problemas que há muito tempo estão
identificados e que agora mais do que nunca urgem ser resolvidos!
O STAL exige, entre outras matérias, o aumento do salario em 90 euros para todos os
trabalhadores; o aumento do salario mínimo na empresa para 850 euros; Premio de
distribuição de riqueza 2020, melhores condições de trabalho; atualização do subsídio de
transporte; etc…
Exigimos resposta do Conselho de Administração da AMBILITAL, às reivindicações dos trabalhadores,
nesse sentido, iremos propor uma nova data para reunir. Se os trabalhadores estão a dar a resposta
com a sua força de trabalho, também o Conselho de Administração, tem que criar as condições
necessárias para reunir com o STAL e responder ao CR2021. É inadmissível este comportamento e para
mais é inclusivamente ilegal. A liberdade sindical contempla também o direito de reunião.
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