ARQUIVO.STAL.PT

Trabalhadores podem voltar a paralisar
28-Mai-2004

GREVE DO LIXO NA AMADORA TERMINA HOJE

A recolha de lixo Ã© retomada hoje Ã noite no concelho da Amadora, no termo de uma greve de cinco dias. Mas os
trabalhadores estÃ£o decididos a voltar Ã luta caso a autarquia insista na criaÃ§Ã£o de qualquer empresa para os sectores
da higiene urbana ou dos jardins.

Â

Os trabalhadores da CÃ¢mara Municipal da Amadora comeÃ§am esta noite a recolher as toneladas de lixo acumuladas
ao longo dos Ãºltimos cinco dias em todo o concelho, em resultado de uma greve contra a criaÃ§Ã£o de uma empresa
municipal para os sectores da higiene urbana e dos jardins.

O STAL saÃºda a determinaÃ§Ã£o dos trabalhadores neste processo de luta, condena a atitude intransigente da autarquia
e do seu presidente ao longo de todo este processo e agradece Ã populaÃ§Ã£o da Amadora a compreensÃ£o e
solidariedade manifestadas.

Cinco dias de luta

Desde o passado domingo que o concelho da Amadora ficou sem recolha de resÃ-duos sÃ³lidos, devido Ã greve
convocada no sector que se estendeu no inÃ-cio da semana aos trabalhadores dos jardins, paralisados durante dois
dias, e aos restantes serviÃ§os que cumpriram uma greve de solidariedade na segunda-feira, 24.

Foram cinco dias de luta em defesa dos serviÃ§os pÃºblicos e contra as intenÃ§Ãµes privatizadoras da autarquia, durante
os quais os trabalhadores se mantiveram unidos e conseguiram resistir Ã s ameaÃ§as, Ã coacÃ§Ã£o e Ã s tentativas de
divisÃ£o.

O STAL informou jÃ¡ o presidente da CÃ¢mara Municipal da Amadora que irÃ¡ proceder judicialmente contra todos os
actos de violaÃ§Ã£o da lei da greve que se verificaram durante todo este processo.

TambÃ©m as juntas de freguesia que colocaram trabalhadores a recolher lixos domÃ©sticos serÃ£o alvo de processos
judiciais. Recorde-se que este procedimento ilegal esteve na origem de actos de violÃªncia que poderiam ter sido
evitados.
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A falÃ¡cia do presidente

Apostado em iludir a opiniÃ£o pÃºblica e dividir os trabalhadores, a autarquia e o seu presidente apostaram na
demagogia e na falÃ¡cia para tentar esconder as verdadeiras intenÃ§Ãµes privatizadoras subjacentes Ã criaÃ§Ã£o de uma
empresa para estes sectores.

O STAL considera que a greve foi a demonstraÃ§Ã£o cabal da firme oposiÃ§Ã£o dos trabalhadores Ã criaÃ§Ã£o de qualquer
empresa para os lixos e jardins da CÃ¢mara Municipal da Amadora, lamentando que o edil insista em argumentos
demagÃ³gicos para justificar a postura de intransigÃªncia que tem mantido, postura essa que foi a principal responsÃ¡vel
pela realizaÃ§Ã£o desta greve.

Em comunicado que comeÃ§ou ontem a ser distribuÃ-do Ã populaÃ§Ã£o, o STAL chama a atenÃ§Ã£o para as
Â«contradiÃ§Ãµes inexplicÃ¡veisÂ» do presidente da CÃ¢mara, ao considerar que a criaÃ§Ã£o de uma empresa municipal
com 49 por cento de capitais privados nÃ£o constitui em si uma privatizaÃ§Ã£o.

O STAL lembra a propÃ³sito as afirmaÃ§Ãµes do lÃ-der do Partido Socialista, Ferro Rodrigues, que na passada semana
condenou expressamente a Â«privatizaÃ§Ã£oÂ» da Ã•guas de Portugal, apÃ³s o Governo ter anunciado a intenÃ§Ã£o de
alienar 49 por cento do capital desta empresa pÃºblica, ou seja, uma percentagem idÃªntica Ã que JosÃ© Raposo pretende
privatizar caso a empresa municipal venha a ser criada.

Continuar a luta

Para alÃ©m da populaÃ§Ã£o, os trabalhadores sÃ£o os principais prejudicados com este processo de luta, perdendo parte
importante do seu jÃ¡ magro salÃ¡rio, depois de descontados os cinco dias de greve.

Apesar disso, mostram-se determinados a continuar a combater com firmeza as intenÃ§Ãµes para privatizar estes
serviÃ§os, seja ela atravÃ©s da sua concessÃ£o, seja pela criaÃ§Ã£o de qualquer empresa.

O STAL reafirma a firme convicÃ§Ã£o de que Ã© possÃ-vel melhorar a prestaÃ§Ã£o dos serviÃ§os, bastando para tal que a
autarquia concretize as propostas que lhe tÃªm sido apresentadas, as quais passam pela responsabilizaÃ§Ã£o, pela
admissÃ£o de mais trabalhadores, pela melhoria das condiÃ§Ãµes de trabalho e pela rentabilizaÃ§Ã£o dos meios tÃ©cnicos
que actualmente tem ao seu dispor.

Considerando que o presidente da CÃ¢mara Municipal da Amadora deve retirar desta greve as devidas ilaÃ§Ãµes, quer
pela determinaÃ§Ã£o dos trabalhadores, quer pelo sentimento de solidariedade e compreensÃ£o manifestado pela
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populaÃ§Ã£o amadorense, o STAL sublinha que Ã© urgente aplicar de forma consistente as medidas propostas e que
deverÃ£o ser abandonadas as intenÃ§Ãµes de criaÃ§Ã£o da empresa abandonadas.

Em plenÃ¡rio hoje realizado, os trabalhadores do turno diurno do sector da higiene urbana decidiram voltar Ã greve caso a
autarquia apresente uma proposta que vise a criaÃ§Ã£o de qualquer empresa para estes serviÃ§os.

NÃ£o estando ainda definida a sua duraÃ§Ã£o, os trabalhadores avisam que caso sejam obrigados a entrar de novo em
greve, esta terÃ¡ uma duraÃ§Ã£o superior aos cinco dias da actual paralisaÃ§Ã£o.
Depois do plenÃ¡rio dos trabalhadores do turno nocturno, que se realiza hoje Ã noite, serÃ¡ enviado, na segunda-feira,
novo prÃ©-aviso de greve Ã autarquia, nos termos e pela duraÃ§Ã£o que for decidida.
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