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Aparato policial para intimidar trabalhadores
28-Mai-2004

PROTESTO NAS AUTARQUIAS DO BARREIRO

O protesto de largas centenas de trabalhadores das autarquias do Barreiro, manifestado ontem, quinta-feira, 28, junto
aos PaÃ§os do Concelho, foi rodeado de um desmesurado dispositivo policial, requisitado pelo executivo camarÃ¡rio, que
incluiu canhÃµes de Ã¡gua. A prÃ³pria delegaÃ§Ã£o de trabalhadores foi escoltada por agentes da PSP para ser
Â«recebidaÂ» pelo presidente.

Â

Concentrados em plenÃ¡rio no recinto do Nicola, os trabalhadores em greve aprovaram por unanimidade uma
resoluÃ§Ã£o que repudia a polÃ-tica discriminatÃ³ria e de retirada de direitos seguida pelos executivos da CÃ¢mara
Municipal, das juntas de freguesia de StÂº AntÃ³nio da Charneca e Coina e do Conselho de AdministraÃ§Ã£o dos
ServiÃ§os Municipalizados â€“ Transportes Colectivos.

No final, desfilaram atÃ© ao edifÃ-cio da CÃ¢mara, defrontando-se com um inusitado aparato policial que ocupava as ruas
do centro da cidade. Foi com igual surpresa que a delegaÃ§Ã£o de trabalhadores se viu escoltada por agentes policiais
atÃ© ao gabinete do presidente para ser Â«recebidaÂ» pelo edil.

Em nota Ã imprensa, a DirecÃ§Ã£o Regional de SetÃºbal do STAL condenou o clima repressivo e intimidativo criado pela
CÃ¢mara, que sÃ³ nÃ£o teve consequÃªncias mais graves devido Ã Â«grande maturidade demonstrada pelos trabalhadores
e pelo seu sindicato, o STALÂ».

Nas referidas autarquias do concelho, os trabalhadores queixam-se de discriminaÃ§Ãµes, prepotÃªncia e de vÃ¡rias
tentativas de retirada direitos e regalias hÃ¡ muito conquistados.

Os trabalhadores contratados sÃ£o tratados de forma desigual e alvo de coacÃ§Ãµes psicolÃ³gicas, enquanto que as
promoÃ§Ãµes sÃ£o Â«sÃ³ para algunsÂ», denuncia a DR do STAL, acrescentando que os Â«concursos sÃ£o dirigidos a gente
de confianÃ§a polÃ-tica da CÃ¢mara/PS, sem respeito pelos direitos daqueles que tÃªm condiÃ§Ãµes para ocupar esses
lugaresÂ».

As reclassificaÃ§Ãµes profissionais sÃ£o negadas ou adiadas e muitas carreiras continuam a ser consideradas
indevidamente como horizontais (com mudanÃ§a de escalÃ£o de quatro em quatro anos), apesar dos acÃ³rdÃ£os do
Tribunal Central Administrativo que as define expressamente como verticais, cuja mudanÃ§a de escalÃ£o ocorre de trÃªs
em trÃªs anos.
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De forma prepotente, os responsÃ¡veis tentam impor horÃ¡rios em jornada contÃ-nua, deslocam trabalhadores para zonas
isoladas do concelho onde nÃ£o tÃªm acesso a refeitÃ³rio, balneÃ¡rios ou sanitÃ¡rios e tentam retirar as dispensas
previstas no regulamento interno, bem como algumas regalias, designadamente o transporte gratuito dos conjugues.

O Sindicato acusa ainda a maioria socialista de tentar limitar a participaÃ§Ã£o nos plenÃ¡rios do STAL e de exercer
pressÃµes psicolÃ³gicas sobre os delegados e dirigentes sindicais, alguns dos quais foram transferidos de local de
trabalho.

O agravamento destes problemas e a atitude anti-dialogante da autarquia, que se tem recusado a reunir com o STAL,
tÃªm acentuado o descontentamento da grande maioria dos trabalhadores, que se mostram determinados a prosseguir e
intensificar as acÃ§Ãµes de luta.
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