Sindicato da Manutenção do Metropolitano
SINDEM
_________________________________________________________________________________________________________

INFORMAÇÃO (22)
Por solicitação do Sindem realizou-se ontem uma reunião de caráter urgente com o
Presidente do CA (este fez-se acompanhar da vogal do CA com o Peloro da DMT e o diretor
da manutenção); tendo como assunto principal o outsourcing na nossa empresa.
O Sindem depois de questionar o Sr. Presidente, obteve como resposta que o 10º elemento
está selecionado, e também um 11º elemento para entrar de seguida, assumindo também
que está pedido á tutela os 30 AT´s e em seguida será o pedido dos 23 oficias para a
manutenção (desde que nos foi prometido já passaram seis meses).
No seguimento questionamos também o que está a fazer o CA em relação ao outsourcing
na nossa empresa, depois de ter assumido na ultima reunião com o Ministro do Ambiente
que não iria fazer mais contratos!, diferente da ultima informação que nos chegou que já
está em processo de finalização para a seção de eletromecânica
(Bombagem/Ventilação/Avac), que um outsourcing venha fazer a manutenção de cerca
de mais 50% do trabalho atualmente realizado por estes trabalhadores, o que o Sindem
discorda plenamente como já afirmamos diversas vezes! e citamos exemplos do passado
que ocorreram na área da bilhética que teve outsourcing ainda muito recente que lesou a
nossa Empresa e com consequências para os nossos trabalhadores.
Em seguimento o diretor da manutenção defendeu que o se está a passar na área da
manutenção, “que é o melhor que se consegue neste momento para não deixar esse
trabalho em atraso” …disse!
Nós lembramos o Sr. Diretor que se agora há muito trabalho em atraso não foi por culpa
dos trabalhadores, e este SINDICATO em sua defesa desde a cerca de seis anos para cá
alertou para o desinvestimento, que iria ter consequências muito graves alem da redução
de materiais imposta também foi reduzido os trabalhadores em varias centenas.
Denunciamos ao Sr. Presidente que há culpados para o esta estado caótico que nos
encontramos atualmente e que nesta reunião estava presente um elemento responsável
pela elaboração do Caderno de Encargos que levava a Conceção; considerado por nós um
crime publico!
Assim agora parece que está claro qual era o motivo disto, para agora justificar a entrada
rápida de outsourcing na nossa Empresa!
O Presidente informo-nos que está preocupado com os trabalhadores e que está no seu
horizonte a compra de material circulante e um speno (esmeriladora) novo.
Quanto ao outsourcing irá ser temporário (cerca de um Ano) para não nos preocuparmos!?
O Sindem não concordando, não vai deixar de se preocupar, pois isso não faz parte da nossa
génese, e sabemos pela historia quem não se preocupar com o seu futuro virão outros que
se preocuparão com o deles!
O Sindem vai reunir e irá tomar as medidas necessárias em defesa dos trabalhadores.

POR UM FUTURO MELHOR!
ADERE AO SINDEM!
A Direção
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