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Na tentativa de se obter uma platafcrma conciliat6ria de entendimento entre os interessas dos empregados das c an tinas n80 trebalnarern ao domingo e o dos estudantes pode~em
utilizElr nesse dia os servi,:<os do refeitôrio, r ooJ izou-so hoje nr Rei'~oria e presidida pelo
Professor ToixeirEl ribeiro, uma reuniõo entre os delogados sindicais dos trabalhadores e a
DirecçQo Gerill da Associaçõo AC2Clóm-l.cEl de CC:.:nbra.
foi coroado de ~xi to o t snbt.:?va de cccrdo e ficou decidido entre todas as PQrte~

Q

seguinte:

lQ- Os trabnlhadores elas Ccntinas rio Universirlê'rlG de Coimbra tE:roo a

SUQ

folga sema-

n81 aos domingos.
2!l- serõo estudQntes-triJbalh~cJores que €lssumirno c"mo funcion61.'ios da Cantina a res-

ponsabilidade (em espirita de fntim~ colaboraçQo com os actuais trQb~lhadores) do QSsegur2rem aos domingos o serviço de rofeições racionais.
3~ Psrn

Cl

oscolhéJ dos ostud::mtes que asscgu:ro:!:,QO o funcionamento do refeitório

00

domingo, ficou docidido que se optaria pelo critério d2 suo condiç8o e ne~essidades económiN

,

cas. A Direcçao GoraI encarregar-se-a de, entre todos os estudantes interesssC:os f fazer a
respcctivéJ selecçõo tendo por base a definido critério.
4!l- A remuneração dos estudcntes-tr~balhwdores do domingo ser6 constituida pe~n grotqi

tidade das refeiçües durante toda a semana.
5Q- No próximo domingo, e pelo facto de r.QO ser poss{.,ol até l~ SolLicionarerr.-se todos

os problemas de pormenor

. "n completéJ resoluçoo deste caso, o rofoitorio
,.
.,
funcionar~
~

l~godos

ainda nos moldes normais salvo o facto , ce sarem apen3s servidns já refeições r~cionQis.

,

62_ A partir de domingo, dia 28, entrara em, funciof1nr.1clnto este novo sistema que cor.-

' durante o seu primeiro período
,
t ara,
rle re"liulcr-:n.
CC1m a
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é.lSS~S"t8nC1.a

e colaborêlçuo de a1#v

guns trabalhadores que se ofcrecerElm pf'rn esto fim.
7~ Apenas o serviço de pequcnos-nlmoços ficaré afect~do com este acordo, uma vez

que ele será suspenso a partir de agora aos domin g~s.
8~ A Direcção Geral

coloc~

como

,

•

un~C2

reserva

- ' . ,

N

Q ace1.~çao

de os cstud2ntes o virem ou nno a aprovar cm Assembleia ~1ugnQ

El

d

cesto acor o

Q

realizar no próxima 3 Q feiro.
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