De dia 1 a dia 4 de Fevereiro os trabalhadores da Recolha
de Resíduos Sólidos e de vários outros sectores da Câmara
Municipal e Serviços Municipalizados de Loures, estão em
luta contra a atitude prepotente do Presidente da
autarquia, que retirou o Subsídio de Deslocação atribuído
há mais de 28 anos aos seus trabalhadores!
Esta compensação, criada há mais de 28 anos para reduzir desigualdades entre
trabalhadores, deixou de ser paga pelo Executivo municipal em Dezembro do
passado ano, esquecendo-se que na decisão da sua atribuição esteve um grande
sentido de justiça para com os trabalhadores que se encontravam a trabalhar fora
da cidade de Loures e não tinham a possibilidade de tomar uma refeição decente
no refeitório Municipal.
Importa referir que
beneficiam desta
compensação muitos
daqueles que na
Administração Local têm os
salários mais baixos,
independentemente da
exigência e da dureza da sua
profissão.

Estamos a falar de uma
compensação (cerca de 90
euros mensais) que
representava cerca de 20%
do salário para muitos
trabalhadores, uma vez que
a maioria destes auferem
valores que rondam os € 475
mensais, o que torna esta
decisão de Carlos Teixeira
num acto imoral e injusto.

A titulo de exemplo refira-se
os cantoneiros de limpeza
cuja grande maioria se dedica
Os trabalhadores deste
à recolha de lixo e á limpeza
município exigem respeito e
das ruas, assegurando assim
querem continuar a prestar
a salvaguarda da saúde
um serviço público com a
pública, ou as auxiliares de
dignidade e a qualidade que
acção educativa, que nas
as populações de Loures e
escolas e jardins de infância
Odivelas merecem, mas o
do concelho acompanham as
Presidente da Câmara
nossas crianças ou os
Municipal e Serviços
operários que vão efectuando
Municipalizados mantém-se
a manutenção das calçadas ou
irredutível e recusa-se mesmo
dos pavimentos ou ainda
a aceitar as propostas
aqueles que asseguram o
alternativas que lhe foram
funcionamento dos piquetes de
apresentadas.
água, entre muitos outros.

Os transtornos
que esta greve irá
causar à
população do
Concelho de
Loures e Odivelas
são da inteira
responsabilidade
do Presidente da
Câmara Municipal
de Loures que
teima em não
querer resolver
um problema por
si criado, mesmo
tendo em mãos a
solução para a sua
resolução!

Lutamos pela melhoria da qualidade de vida de todos aqueles que
com espírito de abnegação, com sérias dificuldades tudo fazem
para que Loures tenha um bom serviço público.
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