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Â TRANSPORTES DE AVEIRO DE NOVO EM GREVE

Com uma adesÃ£o global de 80%, os trabalhadores dos Transportes Urbanos de Aveiro iniciaram hoje um novo perÃ-odo
de greve que pretende contestar a criaÃ§Ã£o de uma empresa municipal para aqueles serviÃ§os.

Â

A greve, que afectarÃ¡ os transportes em Aveiro nas duas primeiras horas de cada jornada de trabalho, Ã© convocada
pelo STAL, Sindicato Nacional dos Trabalhadores da AdministraÃ§Ã£o Local, e durarÃ¡ atÃ© ao prÃ³ximo dia 4 de Fevereiro.

AtravÃ©s de um comunicado que desde sÃ¡bado passado se encontra a ser distribuÃ-do Ã populaÃ§Ã£o, o sindicato e os
trabalhadores denunciam a estratÃ©gia privatizadora da autarquia para aqueles serviÃ§os, afirmam a existÃªncia de outras
soluÃ§Ãµes e imputam ao executivo camarÃ¡rio a responsabilidade pelos transtornos que a greve estÃ¡ a causar na
populaÃ§Ã£o.

Uma mÃ¡ soluÃ§Ã£o

Segundo o comunicado do sindicato, ao utilizar como principal argumento a falta de rentabilidade dos actuais ServiÃ§os
de Transportes Urbanos de Aveiro (STUA), a autarquia Â«reconhece que a criaÃ§Ã£o da empresa tem como principal
objectivo a obtenÃ§Ã£o de lucrosÂ».

A populaÃ§Ã£o Ã© assim alertada para os perigos que a soluÃ§Ã£o empresarial preconizada pela cÃ¢mara de Aveiro
encerra, nomeadamente o aumento dos preÃ§os dos passes, a diminuiÃ§Ã£o do nÃºmero de carreiras, a degradaÃ§Ã£o
dos serviÃ§os e a sua futura privatizaÃ§Ã£o.

Alternativas vantajosas

JÃ¡ em Dezembro do ano transacto os trabalhadores realizaram um perÃ-odo de greve idÃªntico e tÃªm vindo
insistentemente a afirmar a existÃªncia de soluÃ§Ãµes alternativas ao modelo preconizado pela autarquia, que passam por
uma reestruturaÃ§Ã£o efectiva dos actuais serviÃ§os municipalizados, permitindo a gestÃ£o conjunta da Transria, dos
estacionamentos e das Bugas.
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O lema Â«Exija melhor gestÃ£o, diga nÃ£o Ã privatizaÃ§Ã£oÂ» Ã© por isso utilizado no comunicado que o sindicato tem vindo
a distribuir, bem como em diversos panos afixados nas principais pontes de Aveiro.
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