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HOUVE REUNIÃO!
As Comissões Sindicais reuniram com a
CM e SMAS no dia 30 de Abril e em
cima estiveram os seguintes assuntos:

Sobre a situação dos SMAS…
Quisemos saber se tinha havido algum desenvolvimento em sequência da decisão da CM Odivelas de
privatizar o abastecimento de água, saneamento e
recolha de resíduos?
Acabados de ser informados que, até ao momento, a
CM Odivelas não tinha formalizado a denúncia do contrato com os SMAS e, como tal, a CM Loures não tinha
avançado com a Providencia Cautelar, eis que
As Comissões Sindicais recebem notícia de que a CM
Odivelas tinha acabado de informar, em reunião da
Assembleia Municipal, do envio para Diário da República o pedido de publicação do concurso e, para a CM
Loures, a formalização da denúncia de prestação de
serviços de água, saneamento e recolha de resíduos.
A notícia confirmou-se no dia 6 de maio, 2.ª feira, quando o ofício foi recebido na CM Loures.

Vamos dizer, NÃO!
À recessão e à austeridade!
Aos despedimentos!
Ao desemprego e aos cortes na proteção social!
À redução dos salários e das pensões; ao aumento da
idade da reforma e às injustiças e desigualdades.
»Redução de 30 mil trabalhadores em 2013, 100
mil até 2015.
»Rescisões “amigáveis” = a despedimento.
»Mobilidade especial 18 meses e a aplicar à
Administração Local.
»Aumento do horário de trabalho para 40H.
»Aumento da idade da reforma para os 66 anos.
»Cortes nos subsídios de férias e natal, nos
salários e nas pensões!
Os Trabalhadores de todo o país, a população,
têm de revoltar-se!
Temos de correr com esta gente!

As Comissões Sindicais estão a acompanhar a situação
e apelam a todos os trabalhadores para estarem atentos.
Vamos pedir nova reunião à Secretaria de Estado da
Administração Local e a outras entidades; vamos
acompanhar a entrega da Providência Cautelar por
parte da CM.

LUTAR
pela defesa dos
SMAS de Loures…

SEMPRE!

Fardamento e equipamento
de Protecção Individual
Com Regulamento da CM aprovado e o dos SMAS a
aguardar o termo da discussão pública estaremos atentos ao seu cumprimento. As dificuldades financeiras não
podem por em causa a segurança dos trabalhadores.
Em caso de acidente ou avaria, os trabalhadores dos resíduos sólidos não têm como pedir auxílio! Como os antigos rádios há muito não funcionam, pedimos que fossem
distribuídos telemóveis de serviço (um por viatura).

Faltam viaturas para
trabalho
Quisemos saber o que se passa com as viaturas da
Câmara. No lugar das “normais” apareceram mais de
uma dezena de “miniaturas” Smart o que, como
alguns colegas nos transmitiram, tem causado alguns
problemas no transporte de pessoas e materiais.
O Executivo Municipal desconhece que exista
qualquer problema!
======

Creche para os filhos dos
trabalhadores
O regulamento da creche prevê o seu funcionamento
entre as 07H30 e as 19H30. Lembrámos que os SMAS têm
trabalhadores, homens e mulheres, a trabalhar por turnos / 24H. A administração dos SMAS comprometeu-se
em fazer o levantamento da situação.

NOS SMAS
Distribuição de 1 peça de fruta
a todos
Teimosamente, mantem-se a situação… a peça de fruta
não chega a todos, nomeadamente aos trabalhadores
dos turnos das 6H e das 23H em Sete Casas e no
Fanqueiro.
A administração dos SMAS respondeu-nos que vai
tentar resolver o problema.

Sopa no bar do CCD
Vários colegas colocaram a necessidade de o bar do CCD /
Fanqueiro servir sopa no horário da noite. Transmitimos
essa necessidade à CM e aproveitámos para referir
também que à hora de almoço são muito os dias em que
a sopa não chega para todos.

NA C.M.
Trabalhadores/as ao serviço das
escolas
Algumas trabalhadoras transmitiram-nos que, depois
das maiores chuvadas entre janeiro e março, lhes foi exigido que fizessem a limpeza das lamas que entupiam sarjetas e valetas e, das zonas verdes no espaço escolar!
Não só não lhes competem estas tarefas, (competem às
Juntas de Freguesia) como, naturalmente, não têm nem
fardamento nem equipamento/ferramentas para o
fazer!
Quando é que os trabalhadores nas escolas deixam de
ser “pau para toda a obra?”
Ficamos a aguardar a marcação de uma reunião com os
responsáveis pelo Departamento de Educação

A luta também é alegria e assim
comemorámos o 25 de Abril e o 1.º
de Maio!
======
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