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UM caso conTado ao coMando PorTUgUês e ao di

trabalhar nas Lajes
sob alta pressão

eNtraNHO MUNDO LaBOraL. Trabalhadores contam histórias de uma terra sem lei

Um trabalhador das Lajes decidiu
contar ao DI a alegada perseguição
de que diz ser alvo. O Comando
português foi informado.
Uma queixa por alegada
perseguição por parte de
chefias norte-americanas e
portuguesas acaba de ser
apresentada ao Comando
português das Lajes por um
trabalhador das forças dos
eUa estacionadas nas Lajes.
trata-se de um trabalhador
com mais de sessenta anos,
doente e com restrições, por
ordem médica, para desenvolver determinados trabalhados,
o qual afirma, em documentos
escritos, estar a ser perseguido e obrigado a desenvolver
tarefas que ultrapassam o que

está ao seu alcance, face às
limitações de que sofre.
os alegados factos têm
ocorrido na secção de combustíveis líquidos e incluem o
que o trabalhador descreve
como “prepotência e histeria” por parte de um chefe
norte-americano e de outro
português.
tudo terá começado com
uma birra, quando uma chefia
resolveu que o trabalhador
em causa deveria lavar carros
e pintar o interior da oficina,
tarefas não previstas na descrição de serviços e desacon-

selhas em documentos (cartas
médicas) que analisam a saúde
do funcionário.
Face à situação, o trabalhador queixou-se ao escritório
de Pessoal Civil (ePC), tendo
a chefia norte-americana contado como falta injustificada o
tempo investido na deslocação à secção em causa.trata-se
de uma ilegalidade, uma vez
que o aconselhamento junto
do ePC está protegido pelo
acordo Laboral (artigo 8º),
segundo o próprio ePC fez
notar ao trabalhador.
a fase seguinte da alegada perseguição passou pela
proibição de apresentação
de queixas ao ePC, obrigatoriedade de o trabalhador
pedir autorização para actos
mínimos do dia-a-dia, como ir
à casa de banho, e uma carga
de trabalhados que o funcionário considera impossível de
aguentar.
Na sequência desta alegada
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base das lajes

comandos emperram
sobre questões do Di
o Comando português
da base das Lajes não concordou com a resposta do
Comando norte-americano
às questões colocadas por dI
sobre as consequências para
os trabalhadores portugueses
ao serviço das Feusaçores do
eventual encerramento do
restaurante burguer King e
da loja Fligth Line View bX
e da entrega a uma empresa
norte-americana do serviço
de Liquid Fuel (combustível
líquido).
segundo dI conseguiu
apurar junto de fonte do
Comando norte-americano,
na sequência das questões
colocadas por dI, o Comando
norte-americano apresentou
uma proposta de resposta ao
Comando português, que não
concordou integralmente
com a mesma, devolvendo-a,
com algumas sugestões de
alteração.
devido a esta situação,
resultante da obrigatoriedade de coordenação entre os
dois comandos de qualquer
declaração à comunicação
social, dI só deverá receber
uma resposta oficial, no melhor dos casos, na próxima
segunda-feira, acrescentou a

mesma fonte.
Recorde-se que, tal como
dI noticiou nas suas edições
das últimas quarta e quintafeira, a entrega do serviço de
Liquid Fuel a uma empresa
norte-americana poderá representar o despedimento de
10 trabalhadores portugueses
ao serviço das Feusaçores.
a este número somam-se
os 14 trabalhadores portugueses que deverão ver
também os seus postos de
trabalho extintos com o encerramento do restaurante
burguer King na base das
Lajes, até ao final do próximo
mês de outubro.
até ao final do ano, está
ainda previsto o encerramento da loja Fligth Line View bX,
o que, a confirmar-se, afectará
igualmente um número bastante significativo de trabalhadores portugueses ao serviço
das Feusaçores.
o presidente do sindicato dos trabalhadores
de alimentação, bebidas e
similares, Comércio, escritórios e serviços dos açores
(sabCes-açores) já garantiu
que, a confirmarem-se estas
situações, o sindicato irá agir
em conformidade. di

acUsações do Psd/açores
investida, o trabalhador optou
por queixar-se ao Comando
português das Lajes, o que
fez quinta-feira desta semana,
tendo o caso ficado entregue
a uma jurista.
Massacre
o trabalhador afirma-se
disposto a mudar de secção
ou abandonar o posto de
trabalho com indemnização e
integração na segurança social
ao abrigo da lei especial em
vigor para a base das Lajes.
Porém,afirma,apesar de várias promessas nesse sentido,
nunca foi mudado de secção, e
apesar de ser doente e estar,
por essa via, diminuído para o
serviço, não é dispensado, ao
contrário do que tem acontecido com outros colegas.
o trabalhador teme ser
despedido a qualquer momento, porque sabe que o estado
de direito não se aplica nas
Lajes. di

Governo regional sem
política na educação
o líder do Psd/açores
acusou ontem o executivo
açoriano de ausência de uma
política para o sector da educação, apontando o exemplo
da taxa de insucesso escolar
na Região que afirmou ser
“muito superior” ao resto
do país.
“se temos bons professores e vamos tendo instalações,
porque não aparecem os
resultados. Porque temos um
tão alto grau de insucesso
escolar, ou seja, o mais alto
grau do país e dos mais altos
da europa? É porque alguma
coisa não está a funcionar”,
declarou Costa Neves, após
uma visita à escola Canto da
Maia, em Ponta delgada.
Para Costa Neves, uma boa
política no sector é aquela
“onde se congregam esforços,
com a secretaria regional

próxima dos dirigentes, estabelecimentos de ensino e
onde tudo seja determinado
em conjunto”.
“É preciso motivar e utilizar bem novos métodos de
ensino”, defendeu também
Costa Neves, para quem é
necessário incutir uma cultura de responsabilidade e
de trabalho.
Costa Neves alegou que
“debaixo de uma certa cultura facilitista” perde-se essa
componente e frisou notar
que “praticamente se aprende
como se aprendia 30 ou 40
anos atrás”.
depois de ter visitado a
escola Canto da Maia, Carlos
Costa Neves insurgiu-se ainda contra o recente aumento
de 20 por cento no custo
das refeições escolares nas
escolas açorianos. di

Trabalho da Universidade dos açores - ProjecTo cliMaaT

conhecimento meteorológico
digitalizado e disponível on-line
os dados meteorológicos
existentes nos açores desde
que começaram a ser realizadas leituras sistemáticas
nos observatórios de Ponta
delgada,angra do Heroísmo
e Horta estão a ser digitalizados no âmbito do projecto
CLIMaat da Universidade
dos açores (terra-Chã, ilha
terceira).
os elementos ficam salvaguardados em suporte
digital (estão todos em

papel), além de ficarem
disponíveis on-line para
quem quiser trabalha-los
ou apenas realizar consultas
por curiosidade.
Para já, estão a ser digitalizadas as séries de
observação meteorológica
existentes desde 1992 no
observatório José agostinho, de angra do Heroísmo.
a seguir serão introduzidos os dados de Ponta
delgada e Horta.

segundo brito de azevedo,
responsável pelo projecto
CLIMaat, quando todos
os dados estiverem disponíveis on-line será possível,
através do cruzamento de
elementos, cruzar dados e
perceber melhor a nossa
vida colectiva desde o início
do século XX, não apena no
que diz respeito ao clima em
si, mas em todas as situações
em que o clima pode ter
influência.

História rica
a história da meteorologia na região é muito rica. a
melhor série estatística em
Portugal é a do observatório
d. Luís, em Lisboa, mas a segunda melhor, anota brito de
azevedo, é a que existe nos
observatórios dos açores.
o grande impulsionador
da meteorologia nos açores foi o Rei d. Carlos, cujo
interesse pela ciência é bem
conhecido. di
cOsta Neves visitou Escola Canto da Maia, em S. Miguel

