
POR MELHOR SERVIÇO PÚBLICO

pelo trabalho com direitos

30 de Abril e 2 de Maio

trabalhadores
trabalhadores
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A PRIVATIZAÇÃO

O NEGÓCIO DO LIXO

NÃO 
à privatização

O governo 
PSD/CDS-PP quer 
privatizar a EGF.
Isto significará 
a privatização das 11 
empresas nas quais 
a EGF possui 
a maioria do capital 
e os municípios 
o restante do capital, 
como é o caso 
da AMARSUL.

Esta é mais uma 
negociata para beneficiar 
os grandes grupos 
privados, prejudicando 
gravemente os direitos das 
populações e dos 
trabalhadores.

UM ROUBO 
que é preciso 
impedir! 

ESTA É UMA LUTA DE TODOS!
Os trabalhadores da AMARSUL apelam à solidariedade e à 
compreensão das populações e de todos os trabalhadores 
dos serviços municipais de recolha de resíduos.

?Em defesa dos serviços públicos de resíduos

?Contra a privatização da EGF/AMARSUL

?Contra a entrega do património público aos grandes 
grupos económicos e financeiros

?Pela defesa dos postos de trabalho

?Contra os cortes nos salários

?Pelo respeito da contratação colectiva 
e o cumprimento do Acordo de Empresa 

Nos próximos dias 30 de Abril e 2 de Maio

ESTAMOS EM GREVE:

www.stal.pt

geral@sitesul.pt



A AMARSUL recolhe, trata e valoriza os resíduos 
sólidos urbanos dos municípios de Alcochete, 
Almada, Barreiro, Moita, Montijo, Palmela, Seixal, 
Sesimbra, Setúbal.

A AMARSUL é uma empresa moderna, emprega 
mais de 200 trabalhadores e apresenta resultados 
positivos que devem ser reinvestidos em prol da 
região e das suas populações.

Desde a sua criação, já foram investidos mais de 
100 milhões de euros. Está prevista a produção de 
biogás/energia e composto orgânico.

Nada justifica a privatização!

Consequências desastrosas:
?Preços e taxas de resíduos 

mais elevados (que fariam 
aumentar também a factura 
da água e saneamento).

?Piores serviços.

?Mais desemprego, mais 
precariedade, menos direitos.

?Mais corrupção.

?Degradação ambiental, pois 
para os privados quanto mais 
lixo melhor.

NÃO À DESTRUIÇÃO DA AMARSUL:

Temos de impedir a privatização! A EGF/AMARSUL é uma empresa 
fundamental ao País, ao ambiente Esta é uma luta de todos, trabalhadores, 

populações e autarquias!e qualidade de vida das populações.
Só públicos, com gestão pública, próximos Fruto dos enormes investimentos públicos 
d a s  p o p u l a ç õ e s ,  d e  q u a l i d a d e  e  efectuados no sector dos resíduos o País 
democráticos, estes serviços cumprirão o seu alcançou progressos notáveis, que o governo 
papel: proporcionar bem-estar às actuais e às PSD/CDS-PP quer agora colocar ao serviço do 
futuras gerações.lucro.

POR UMA EGF/AMARSUL PÚBLICA 
AO SERVIÇO DAS POPULAÇÕES

Nos dias 30 de Abril e 2 de Maio

ESTAMOS EM GREVE, LUTAMOS:

?Pela manutenção da EGF/AMARSUL na esfera 
pública;

?Por uma política de resíduos ao serviço 
das populações, do equilíbrio ambiental e não 
do lucro;

?Pelos postos de trabalho;

?Pela defesa de serviços públicos municipais
de resíduos. 

A Comissão 
Intersindical 

da AMARSUL 

Abril - 2014


	Page 1
	Page 2

