
RESOLUÇÃO

A elevada  adesão à  greve por  parte  dos trabalhadores da Ascenza Agro -  Setúbal
evidencia  o  enorme descontentamento destes  face à  falta  de respostas concretas aos
problemas existentes por parte da administração desta empresa. Esta é uma luta histórica,
não só pela unidade demonstrada, mas por quebrar com clima de intimidação e medo que
reina há cerca de 40 anos nesta empresa.

Hoje, nós, os trabalhadores, aqui estamos em luta, concentrados à portaria da empresa
onde trabalhamos, para fazer a administração entender o que já há algum tempo temos
vindo a afirmar, mas que a administração parece querer ignorar: não aceitamos a falta de
respostas concretas às nossas reivindicações!

Em unidade, exigimos a valorização das categorias profissionais e dos nossos salários!
Queremos ser valorizados pelo trabalho exigente que diariamente executamos e que tem
contribuído para os lucros de milhões que esta empresa tem vindo a facturar.

Em solidariedade  com os  colegas  neste  regime,  exigimos  um regime  de  laboração
contínua  que  promova  a  conciliação  da  vida  familiar  com  a  profissional,  sem  a
desvalorização do trabalho suplementar!

Não aceitamos ser “carne para canhão”! Pela garantia da nossa saúde e segurança,
juntos,  exigimos  a  resolução  imediata  da  falta  de  condições  em matéria  de  Saúde  e
Segurança  no  Trabalho,  as  quais  têm  resultado  em  inúmeros  acidentes,  com
consequências penosas para os trabalhadores. 

Exigimos ainda a esta administração a manutenção da aplicação do CCT QUÍMICO
subscrito  pela  FIEQUIMETAL,  como forma de garantir  os  nossos  direitos  e  um futuro
melhor!

Hoje,  reafirmamos que não aceitamos continuar  a  perder  saúde,  tempo em família,
direitos e poder de compra, a troco de quase nada!

Estamos, como sempre estivemos, disponíveis para o diálogo na base de uma efectiva
negociação das propostas por nós apresentadas, que se reverta num compromisso escrito
assumido pela administração.

Reafirmamos  ainda  que,  caso  a  administração  mantenha  a  sua  postura,  estamos
disponíveis  para  continuarmos firmes  na luta,  pois  só assim conseguiremos um futuro
melhor para nós enquanto trabalhadores e para as nossas famílias! 

Setúbal, 21 de Outubro de 2021

Os trabalhadores

A LUTA CONTINUA!
VIVA A LUTA DOS TRABALHADORES DA ASCENZA!


