
 
 
 

Informação aos órgãos de comunicação social 
 

Firmeza Firmeza Firmeza Firmeza dos dos dos dos Trabalhadores da Trabalhadores da Trabalhadores da Trabalhadores da MDA MDA MDA MDA ––––    MMMMoldes de oldes de oldes de oldes de 

AzeméisAzeméisAzeméisAzeméis    (Grupo Simoldes)    
 
Como vos foi comunicado na passada 3f, no convite enviado à Comunicação Social, os 
trabalhadores da MDA Moldes de Azeméis (Grupo Simoldes) realizaram hoje dia 07 de 
Julho pelas 11h00 a anunciada concentração em frente à Câmara Municipal de Oliveira de 
Azeméis. 
Os trabalhadores aproveitaram para entregar, via chefe de gabinete, ao Presidente Dr. Joaquim 
Jorge, uma exposição sobre as suas legítimas preocupações, ao mesmo tempo que alertavam 
para o impacto que as alterações nos horários dos trabalhadores têm na sua vida, pois estas 
além de significarem um corte significativo nas suas retribuições, tem ainda um impacto mais 
grave provocando uma desorganização total na sua vida pessoal e familiar. Antes semana sim, 
semana não, conseguiam estar com a sua família, agora só aos fins-de-semana tal é possível, 
quando é. 
 

Os trabalhadores de viva-voz fizeram sentir a sua preocupação e apelaram a uma intervenção 
do líder da autarquia no sentido de procurar sensibilizar a empresa para a sua difícil situação. 
 

Foi ainda distribuído à população um documento onde se espelhavam as simples reivindicações 
dos trabalhadores. Documento que foi bem acolhido por quem passava tendo muitos 
manifestado a sua solidariedade aos trabalhadores. 
 

Visto que, certamente por impossibilidade de agenda, não puderam estar presentes, junto 
enviamos foto da mesma e alguns considerandos acima referidos, para que possam fazer a 
respectiva noticia no vosso conceituado órgão de comunicação social, o que desde já 
agradecemos. 

 

A Direcção do SITE CN 
 

Nota: para qualquer informação adicional que se entenda pertinente, podem contactar com o 
José Carlos Reis Dirigente Sindical do SITE CN – CGTP-IN, através do telm. 961 256 010. 


