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Sector ameaça parar oito dias
06-Fev-2004

GREVE DO LIXO NA AMADORA

Os trabalhadores do lixo e dos jardins da Amadora poderÃ£o realizar nova greve, desta vez de oito dias, caso seja
apresentada qualquer proposta que vise a criaÃ§Ã£o de uma empresa para aqueles serviÃ§os.

O aviso prÃ©vio, ontem enviado para a autarquia pelo STAL, informa que terÃ¡ inÃ-cio uma greve de oito dias assim que
seja apresentada Â«uma proposta relacionada com a criaÃ§Ã£o de uma empresa municipal ou intermunicipal, ou que, de
qualquer outra forma, tenha o objectivo de proceder Ã empresarializaÃ§Ã£o, privatizaÃ§Ã£o ou concessÃ£oÂ» dos serviÃ§os.

A greve foi decidida na passada sexta-feira, em plenÃ¡rios realizados com os trabalhadores do sector, no final da
paralisaÃ§Ã£o que durante cinco dias deixou o concelho da Amadora sem recolha de lixo.

Presidente pode evitar a greve

Em comunicado que se estÃ¡ a ser distribuÃ-do Ã populaÃ§Ã£o, o STAL agradece, em nome dos trabalhadores, Â«a
compreensÃ£o e solidariedade manifestadasÂ», considerando que o Â«presidente da CÃ¢mara pode melhorar os
serviÃ§os e evitar nova greveÂ».

RealÃ§ando que para alÃ©m da populaÃ§Ã£o, os trabalhadores foram os mais prejudicados com a greve, que lhes custou
cinco dias de salÃ¡rio, o sindicato realÃ§a a sua determinaÃ§Ã£o em manter a luta em defesa dos serviÃ§os pÃºblicos na
Amadora.

Trabalhadores tÃªm soluÃ§Ãµes

Para o STAL, a decisÃ£o de evitar a nova greve cabe agora ao presidente da autarquia e ao vereador do pelouro, JosÃ©
Evangelista. Refutando os argumentos camarÃ¡rios para a criaÃ§Ã£o da empresa, o comunicado lembra as propostas que
os trabalhadores tÃªm vindo a apresentar para a melhoria dos serviÃ§os, designadamente a admissÃ£o de mais
trabalhadores, a melhoria das condiÃ§Ãµes de trabalho, a rentabilizaÃ§Ã£o dos meios tÃ©cnicos existentes e a
implementaÃ§Ã£o de uma cultura de responsabilizaÃ§Ã£o na gestÃ£o dos serviÃ§os.

Para o STAL, a criaÃ§Ã£o de uma empresa representa o inÃ-cio da privatizaÃ§Ã£oÂ», que acarretarÃ¡ aumentos nas taxas
sem qualquer benefÃ-cio para os serviÃ§os, servindo ainda para criar mais alguns lugares no conselho de
administraÃ§Ã£o com altos salÃ¡rios, carros de luxo e outras mordomias.
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RecomeÃ§o caÃ³tico e irresponsÃ¡vel

O recomeÃ§o caÃ³tico e irresponsÃ¡vel da limpeza do concelho da Amadora, que se verifica desde a madrugada do
passado sÃ¡bado, 29 de Maio, Ã© revelador da forma como sÃ£o geridos os actuais serviÃ§os camarÃ¡rios.

O STAL lamenta que, num acto de clara vinganÃ§a, os trabalhadores tenham sido proibidos de realizar qualquer
trabalho extraordinÃ¡rio e nÃ£o tenham sido reforÃ§ados os turnos no fim-de-semana, de modo a permitir a cÃ©lere
remoÃ§Ã£o das muitas toneladas de resÃ-duos domÃ©sticos acumuladas ao longo dos cinco dias de greve.

Prolongaram-se assim, injustificadamente, por exclusiva responsabilidade do presidente da CÃ¢mara e do vereador JosÃ©
Evangelista, os incÃ³modos Ã populaÃ§Ã£o.

Com a mesma responsabilidade com que estiveram na greve, cumprindo os serviÃ§os mÃ-nimos e acautelando
situaÃ§Ãµes que pudessem fazer perigar a saÃºde pÃºblica, mais do que ninguÃ©m os trabalhadores desejam que o concelho
da Amadora seja rapidamente limpo.

Assim o nÃ£o quiseram os responsÃ¡veis camarÃ¡rios que acabaram tambÃ©m por colocar ao serviÃ§o alguns
trabalhadores cantoneiros sem qualquer experiÃªncia de trabalho em carros de recolha, fazendo perigar a sua
integridade fÃ-sica.

Por outro lado, os mesmos responsÃ¡veis camarÃ¡rios deram instruÃ§Ãµes para que os carros descarregassem o lixo
recolhido nos Estaleiros Municipais dos Moinhos da Funcheira, transformando este local numa autÃªntica lixeira a cÃ©u
aberto, violando todas as normas legais para o transporte e depÃ³sito de resÃ-duos sÃ³lidos domÃ©sticos.
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