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TRABALHADORES EM LUTA PELOS DIREITOS E VALORIZAÃ‡ÃƒO PROFISSIONAL

Com uma adesÃ£o global de 95 por cento, os trabalhadores dos Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) cumprem
desde o passado dia 13 um perÃ-odo de greve de uma semana, pelos direitos e pela sua valorizaÃ§Ã£o profissional,
processo de luta que resulta da intransigÃªncia negocial do Conselho de AdministraÃ§Ã£o destes ServiÃ§os Municipais e
da falta de vontade polÃ-tica do presidente da autarquia, Carlos EncarnaÃ§Ã£o, para desbloquear o conflito.

O pagamento do subsÃ-dio de turno em 14 meses por ano, a mudanÃ§a de nÃ-vel remuneratÃ³rio nas condiÃ§Ãµes
previstas na Â«opÃ§Ã£o gestionÃ¡riaÂ», o pagamento do trabalho extraordinÃ¡rio no mÃªs seguinte Ã sua prestaÃ§Ã£o e a
actualizaÃ§Ã£o dos suplementos remuneratÃ³rios sÃ£o algumas das principais razÃµes que levaram os trabalhadores a
endurecer este processo de luta, que dura hÃ¡ jÃ¡ longos meses.

O STAL, Sindicato Nacional dos Trabalhadores da AdministraÃ§Ã£o Local, considera que os transtornos que esta greve
estÃ¡ a causar Ã populaÃ§Ã£o conimbricense, particularmente aos utentes dos transportes pÃºblicos, sÃ£o da inteira
responsabilidade do Conselho de AdministraÃ§Ã£o dos ServiÃ§os Municipais, que se furta a um diÃ¡logo sÃ©rio,
empenhado e consequente, e em Ãºltima instÃ¢ncia ao prÃ³prio presidente da autarquia, Carlos EncarnaÃ§Ã£o, porquanto
responsÃ¡vel mÃ¡ximo pelo municÃ-pio e consequentemente pelos prÃ³prios SMTUC.

Em resoluÃ§Ã£o hoje entregue na CÃ¢mara Municipal de Coimbra os trabalhadores relembram as reivindicaÃ§Ãµes que
estÃ£o na origem deste conflito e Â«manifestam-se disponÃ-veis para continuar a luta em defesa dos seus direitos e
legÃ-timas aspiraÃ§ÃµesÂ».

O STAL manifesta-se disponÃ-vel para o diÃ¡logo, que considera dever ser consequente, e denuncia que a
administraÃ§Ã£o da empresa tomou a decisÃ£o unilateral de aplicar a opÃ§Ã£o gestionÃ¡ria a apenas uma pequena minoria
de trabalhadores, discriminando muitos que hÃ¡ muito nÃ£o sÃ£o alvo de qualquer valorizaÃ§Ã£o profissional, seja ela no
Ã¢mbito das promoÃ§Ãµes ou da mudanÃ§a de escalÃ£o.

Por isso o Sindicato exige a marcaÃ§Ã£o de uma reuniÃ£o entre as partes envolvidas no processo â€“ CÃ¢mara Municipal de
Coimbra, Conselho de AdministraÃ§Ã£o dos SMTUC e DirecÃ§Ãµes sindicais do STAL e do STRUP, ao mesmo tempo que
condena as declaraÃ§Ãµes que Carlos EncarnaÃ§Ã£o tem vindo a proferir junto da imprensa, considerando-as
demagÃ³gicas e populistas.

Carlos EncarnaÃ§Ã£o Ã© para o STAL o principal responsÃ¡vel por esta greve, pois hÃ¡ muito que Ã© conhecedor do conflito
que opÃµe trabalhadores e administraÃ§Ã£o dos SMTUC e nada fez para, buscando um clima de diÃ¡logo consequente, a
evitar.

Comportamento tÃ£o mais grave quanto o Edil fez declaraÃ§Ãµes que apontavam para uma resoluÃ§Ã£o do conflito depois
das eleiÃ§Ãµes autÃ¡rquicas, declaraÃ§Ãµes essas que agora os actos denunciam como falaciosas e demagÃ³gicas.

O STAL nÃ£o pode ainda deixar de considerar que esta atitude de Carlos EncarnaÃ§Ã£o denota nÃ£o sÃ³ um total
desrespeito pelos direitos dos trabalhadores mas tambÃ©m incÃºria perante o serviÃ§o pÃºblico essencial que os SMTUC
prestam, na medida em que a valorizaÃ§Ã£o dos trabalhadores deve constituir condiÃ§Ã£o fundamental para a sua
melhoria.
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Caso atÃ© ao final da greve nÃ£o se vislumbrem soluÃ§Ãµes dialogantes e conducentes com as reivindicaÃ§Ãµes dos
trabalhadores, estes irÃ£o analisar a continuaÃ§Ã£o deste processo de luta e desde jÃ¡ estÃ¡ decidida a participaÃ§Ã£o na
sessÃ£o pÃºblica de cÃ¢mara que se realizarÃ¡ no prÃ³ximo dia 21 de Dezembro.
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