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Novas greves em Maio e Junho
05-Ago-2008

TRABALHADORES DA MOVEAVEIRO ENDURECEM A LUTA
Os trabalhadores da Moveaveiro aprovaram hoje a realização de novos períodos de greve para Maio (dias 27, 28 e 30) e
Junho (dias 3, 4, 6, 9, 11, 12, 17, 18 e 20) e avisam o Presidente da Câmara Municipal de Aveiro que se até sexta-feira
da próxima semana, 16 de Maio, não forem tomadas medidas que desbloqueiem o conflito que dura á cinco meses
concentrar-se-ão nas instalações da autarquia e levarão a cabo uma forma de luta mais dura.
Em carta aprovada no plenário, os trabalhadores da MoveAveiro consideram «inadmissível e vergonhoso» o
comportamento do Conselho de Administração da Empresa, que «não só se recusa ao diálogo como se entrincheirou na
completa demagogia para justificar o bloqueio às negociações e o desrespeito pelas matérias já acordadas entre as
equipas negociadoras».
Na carta os trabalhadores lembram ainda o edil que esta situação «acaba por se reflectir sobre a imagem da própria
autarquia» e do seu presidente, «porquanto se trata efectivamente de uma empresa municipal, da qual a Câmara
Municipal de Aveiro é única proprietária, a grande maioria dos seus trabalhadores pertencem aos quadros de pessoal
da autarquia e, não menos importante, o seu Conselho de Administração é composto por vereadores da Câmara Municipal
de Aveiro, nomeados por V. Exa.».
Os trabalhadores contestam o incompreensível silêncio e afastamento» do edil e lembram que tal atitude o «torna
complacente e mesmo conivente com a falta de respeito pelos direitos dos trabalhadores da Moveaveiro, com a violação
de princípios básicos da contratação colectiva e mesmo com a imoralidade e a falta de ética bem patentes na intenção do
Conselho de Administração da MoveAveiro não respeitar as matérias já acordadas pelos seus representantes».
O período de greves que vem sendo realizado termina no próximo dia 16 e os trabalhadores decidiram já hoje um novo
período, desta feita às primeiras duas horas de cada jornada de trabalho, que decorrerão até ao final do mês de Junho.
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