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Trabalhadores contestam estratégia privatizadora
07-Jul-2004

Â RECOLHA DE LIXO EM VILA FRANCA DE XIRA

Os trabalhadores do sector da recolha de resÃ-duos sÃ³lidos da CÃ¢mara Municipal de Vila Franca de Xira contestam a
estratÃ©gia privatizadora da autarquia para o sector, denunciam a falta de vontade polÃ-tica para a implementaÃ§Ã£o de
melhores soluÃ§Ãµes na gestÃ£o dos serviÃ§os e afirmam a disponibilidade para encetar as formas de luta necessÃ¡rias
que salvaguardem o carÃ¡cter pÃºblico daqueles serviÃ§os.

Â

Em plenÃ¡rio ontem realizado pelo STAL, Sindicato Nacional dos Trabalhadores da AdministraÃ§Ã£o Local, os
trabalhadores do sector da recolha de resÃ-duos sÃ³lidos condenaram a contrataÃ§Ã£o de uma empresa para a recolha
de lixos especiais no Concelho de Vila Franca de Xira, vulgo Â«monosÂ» ou Â«monstrosÂ», bem como as intenÃ§Ãµes da
autarquia que apontam para a futura privatizaÃ§Ã£o da recolha de resÃ-duos sÃ³lidos no concelho.

Para alÃ©m da contrataÃ§Ã£o desta empresa, teme-se ainda que esteja previsto o recurso ao sector privado para a
recolha de resÃ-duos domÃ©sticos em trÃªs Freguesias do Concelho (Vialonga, Forte da Casa e PÃ³voa de Santa Iria),
numa estratÃ©gia que o STAL e os trabalhadores consideram apontar para a futura privatizaÃ§Ã£o total destes serviÃ§os.

GestÃ£o danosa

O STAL considera que a medida ora tomada pelo executivo camarÃ¡rio e as intenÃ§Ãµes privatizadoras em curso lesam
gravemente os interesses da populaÃ§Ã£o e da autarquia.

Efectivamente, constituindo principal argumento na contrataÃ§Ã£o da referida empresa para a recolha dos Â«monosÂ» a
falta de uma viatura apropriada, estranha o sindicato que nÃ£o se tenha recorrido Ã adaptaÃ§Ã£o de uma das viaturas
actualmente ao serviÃ§o da autarquia, bastando para tal a colocaÃ§Ã£o de painÃ©is laterais, soluÃ§Ã£o seguramente menos
onerosa para os cofres da cÃ¢mara.

AliÃ¡s, o STAL e os trabalhadores denunciam o facto de se estar a recorrer a uma viatura de trÃªs toneladas, quando a
autarquia dispÃµe de carros com maior dimensÃ£o e mais apropriadas Ã recolha deste tipo de lixos (frigorÃ-ficos, colchÃµes,
mÃ¡quinas de lavar, etc), bem com de trabalhadores em nÃºmero suficiente para a realizaÃ§Ã£o desta tarefa.
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O mesmo se passa no que concerne Ã intenÃ§Ã£o de recorrer a uma empresa para a recolha de lixos domÃ©sticos nas
trÃªs freguesias da zona sul do concelho. Efectivamente, nÃ£o colhe o argumento de que a autarquia nÃ£o dispÃµe de
equipamento em nÃºmero suficiente, tanto mais que ainda recentemente foram adquiridas quatro novas viaturas para
este efeito, trÃªs das quais jÃ¡ se encontram ao serviÃ§o.

O STAL e os trabalhadores entendem que se trata de uma gestÃ£o claramente danosa para os interesses da autarquia e
dos munÃ-cipes, na medida em que se estÃ£o a desaproveitar meios humanos e tÃ©cnicos de que a autarquia hoje dispÃµe,
privilegiando-se uma estratÃ©gia privatizadora que todos penalizarÃ¡, mais tarde ou mais cedo, em benefÃ-cio da lÃ³gica
do lucro e dos interesses privados.

DisponÃ-veis para a luta

No PlenÃ¡rio realizado, os trabalhadores manifestaram-se disponÃ-veis para levar a cabo as formas de luta necessÃ¡rias
que tenham em vista o combate Ã estratÃ©gia privatizadora em curso.

Para jÃ¡ a presidente da autarquia, Maria da Luz Rosinha, Ã© acusada de nÃ£o respeitar os compromissos assumidos com
o sindicato, que apontavam para uma discussÃ£o prÃ©via com o STAL de quaisquer medidas que viesse a tomar na
gestÃ£o destes serviÃ§os.

Na prÃ³xima semana, dia 21 de Julho, o STAL irÃ¡ intervir na reuniÃ£o pÃºblica da autarquia e denunciar a estratÃ©gia em
curso, exigindo que sejam tomadas medidas efectivas para a melhoria dos actuais serviÃ§os de recolha de resÃ-duos
sÃ³lidos, nomeadamente no que concerne a um melhor aproveitamento dos meios humanos e tÃ©cnicos existentes.

RealÃ§ando que actualmente estÃ£o paradas nas instalaÃ§Ãµes da autarquia sete viaturas de recolha de lixo, muitas delas
por avarias de fÃ¡cil soluÃ§Ã£o, o sindicato considera, em comunicado distribuÃ-do aos trabalhadores, que sendo a falta
de viaturas um dos principais argumentos da edil para o processo privatizador em curso, a atitude tomada denota
demagogia e mÃ¡-fÃ©.

Assim, todas as formas de luta irÃ¡ ser equacionadas, incluindo o recurso Ã greve, caso se mantenham estas intenÃ§Ãµes.
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