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Consagrar direitos e regalias
14-Jul-2006

GREVES NA Ã•GUAS DA COVILHÃƒ

Os trabalhadores da Ã•guas da CovilhÃ£ concluem hoje o primeiro ciclo de greves, iniciado na segunda-feira, 10, em
defesa de um acordo de empresa que salvaguarde os direitos e regalias nesta recÃ©m-criada entidade municipal.
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Ao longo da semana, a paralisaÃ§Ã£o afectou a primeira hora de cada turno, bem como todo o trabalho extraordinÃ¡rio.
JÃ¡ para a prÃ³xima sexta-feira, 21, o STAL convocou nova greve, que desta vez paralisarÃ¡ o serviÃ§o durante 24 horas.

Desde a transformaÃ§Ã£o dos antigos SMAS em empresa municipal, formalizada em 1 de Abril, que o STAL e os
trabalhadores exigem a negociaÃ§Ã£o de um acordo para, entre outras matÃ©rias, garantir o direito de opÃ§Ã£o entre os
quadros da Ã•guas da CovilhÃ£ (AdC) e da autarquia.

A uniformizaÃ§Ã£o de tabelas salariais, dos horÃ¡rios de trabalho e dos subsÃ-dios dos trabalhadores com vÃ-nculo
pÃºblico e privado sÃ£o outros aspectos que o Sindicato pretende que fiquem salvaguardados na convenÃ§Ã£o.

Melhorar condiÃ§Ãµes

As precÃ¡rias condiÃ§Ãµes em que laboram muitos trabalhadores da empresa sÃ£o outro dos motivos para a convocaÃ§Ã£o
do protesto. Na semana passada, em plenÃ¡rio realizado no sector da recolha de lixo da empresa foi aprovada uma
moÃ§Ã£o que aponta um conjunto de reivindicaÃ§Ãµes mais de duas dezenas de falhas na Ã¡rea da seguranÃ§a, higiene e
saÃºde no trabalho.

O documento, que foi enviado ao presidente da CÃ¢mara, Ã administraÃ§Ã£o da empresa e ao MinistÃ©rio do Trabalho,
refere em particular a inexistÃªncia de serviÃ§os de medicina no trabalho, o incumprimento de normas elementares de
seguranÃ§a e higiene e a ausÃªncia plano de evacuaÃ§Ã£o e combate a incÃªndios.

Os trabalhadores queixam-se tambÃ©m da falta de equipamentos de protecÃ§Ã£o individual, caso de botas ou luvas, e do
estado degradante e insalubre dos vestiÃ¡rios e balneÃ¡rios.
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