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Greves parciais com forte adesão no primeiro dia
11-Jun-2012

HIGIENE URBANA DA CÃ‚MARA MUNICIPAL DE LISBOA

A forte adesÃ£o verificada hoje ao inÃ-cio da manhÃ£ dos trabalhadores da Higiene Urbana da CÃ¢mara Municipal de
Lisboa, demonstra a sua determinaÃ§Ã£o na reivindicaÃ§Ã£o justa dos seus direitos e de melhoria de condiÃ§Ãµes de
trabalho, nomeadamente pelo pagamento do subsÃ-dio nocturno sobre o vencimento, pelo acrÃ©scimo de 25% no
trabalho extraordinÃ¡rio nocturno e pelo pagamento de ajudas de custo.

O STAL considera que o nÃ-vel de adesÃ£o verificada no primeiro horÃ¡rio da manhÃ£ irÃ¡ crescer no horÃ¡rio nocturno,
das 22 Ã s 4 horas da manhÃ£, atendendo a serem mais trabalhadores neste horÃ¡rio.

Â

A nÃ£o haver uma resposta positiva da autarquia relativamente Ã¡s reivindicaÃ§Ãµes dos trabalhadores, os efeitos desta
semana de luta irÃ£o fazer-se sentir na cidade de Lisboa, nomeadamente com a acumulaÃ§Ã£o de lixo nas ruas, pois
decorrerÃ¡ atÃ© ao prÃ³ximo dia 18 de Junho, atravÃ©s da realizaÃ§Ã£o de greves parciais que envolve motoristas da
remoÃ§Ã£o e cantoneiros.

Â

Para alÃ©m da exigÃªncia do subsÃ-dio nocturno sobre o vencimento, pelo acrÃ©scimo de 25% no trabalho extraordinÃ¡rio
nocturno e pelo pagamento de ajudas de custo, esta acÃ§Ã£o de luta visa tambÃ©m reclamar a admissÃ£o de
trabalhadores para a Higiene Urbana da CÃ¢mara Municipal de Lisboa. O nÃºmero existente Ã© insuficiente para dar
resposta ao volume de trabalho que tem que ser realizado diariamente para manter a cidade de Lisboa limpa, ao que
acresce o nÃºmero significativo de aposentaÃ§Ãµes que entretanto tÃªm dado entrada. Isto obriga a que se pratiquem
ritmos de trabalho impensÃ¡veis e a que haja sistematicamente mudanÃ§as de horÃ¡rio de trabalho para colmatar
necessidades na remoÃ§Ã£o nocturna.

Â

A greve efectua-se Ã s duas Ãºltimas horas de cada dia de trabalho para os motoristas e Ã s duas primeiras para os
cantoneiros, assim como a todo o trabalho extraordinÃ¡rio a realizar.

Â
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