COMUNICADO
O SIMAMEVIP E OS TRABALHADORES EMPENHADOS EM
RESPEITAR A LEI E O SERVIÇO PÚBLICO
Fevereiro será o 3º mês consecutivo em que os Trabalhadores da Atlânticoline
estarão ao abrigo de pré-aviso de greve da inteira responsabilidade da
Administração Atlânticoline e do Governo Regional que tutela a empresa, pela
intransigência negocial, pelo desrespeito do Código de Trabalho, pelo
desrespeito do Acordo de Empresa 2018 e pelo total desrespeito pelos
Trabalhadores e Utentes do Serviço Público.
A greve foi a última forma de luta decidida pelos Trabalhadores, quando todas
as tentativas de diálogo esbarraram nas pretensões da Administração da
Empresa em conivência com o Governo Regional.
Assim por vontade dos Trabalhadores, o Seu Sindicato (SIMAMEVIP),
apresentou em tempo útil uma proposta de revisão do Acordo de Empresa,
assinado no final de 2018, para ser aplicado a partir de 1 de Janeiro 2021, que
no fundamental continha a valorização vencimentos, afastando os ordenados
existentes na Atlânticoline do Salário Mínimo Nacional, a aplicação dos efeitos
decorrentes do novo RIM (Regulamento de Inscrição Marítima), com implicações
nas carreiras dos Trabalhadores Marítimos e o cumprimento integral do
clausulado no referido Acordo de Empresa.
Ao invés, a contraproposta da Administração da Empresa pretendia resolver os
atuais problemas, a falta de Trabalhadores, com o uso e abuso do trabalho
extraordinário, como aliás foi recentemente censurada pela Inspeção de
Trabalho, com a ultrapassagem de todos os limites contemplados no Código de
Trabalho, bem como o desrespeito dos tempos de descanso entre turnos,
revertendo em seu favor e contra os Trabalhadores, o que assinou em 2018.
Pela proposta da Administração, os Trabalhadores deixavam de ter horário,
descanso, vida própria e tempo para as suas famílias.
Tudo isto estava “contemplado” numa cláusula apresentada, com o título
de “Subsidio de Embarque”.
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A Administração pretendeu durante a negociação chantagear os Trabalhadores
com aceitação de proposta de aumentos salarias, reformulação das carreiras
marítimas decorrentes do novo RIM a troco do dito “Subsidio de Embarque”.
Ou seja, os Trabalhadores defendiam o cumprimento AE2018 e o Código
de Trabalho, a Administração defendia o desrespeito pelo AE 2018 e
Código de Trabalho, contrariando o dever de uma Empresa Publica de
cumprir e fazer cumprir as leis públicas.
Para ultrapassar o impasse a que se chegou, o Sindicato recorreu á intervenção
do Governo Regional, através da Secretaria Regional dos Transportes, Turismo
e Energia, que desde a primeiro momento se colocou claramente ao lado da
Administração da Empresa, não cumprindo a sua obrigação fundamental, de
zelar pelo cumprimento da Lei.
Quando todas as possibilidades de fazer valer a Lei se esgotaram, não
restou outra alternativa aos Trabalhadores da Atlânticoline de, através do
Seu Sindicato, apresentar Pré-Aviso de Greve, em Dezembro, Janeiro e
Fevereiro.
Apesar de várias tentativas de intimidação e manipulação da opinião pública, os
Trabalhadores têm-se mantido unidos e firmes em torno dos Seu Sindicato,
conscientes da sua Razão e Justeza desta Luta, que também é em defesa de
um Serviço Público de transporte marítimo de qualidade.
Consideramos, que todas as interrupções na prestação do Serviço Público
de transporte marítimo é da inteira responsabilidade da Administração da
Atlânticoline e do Governo Regional e são reflexo do total desrespeito
pelos Trabalhadores e pelos Utentes, tanto Trabalhadores como os Utentes
merecem respeito.
Continuamos abertos ao diálogo e disponíveis para resolver esta difícil situação,
com apresentação de propostas concretas, mas jamais este Sindicato
apresentará proposta que desrespeitem a lei e que atentem contra os direitos
dos Trabalhadores. Este Sindicato jamais deixará de cumprir com o mandato
que tem dos TRABALHADORES.

Na Unidade dos Trabalhadores
A Força do Sindicato
Quarta-feira, 26 de janeiro de 2022
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