Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local
Direcção Regional de Castelo Branco

COMUNICADO

A Direcção Regional do STAL, vem por este meio esclarecer os Albicastrenses
e os trabalhadores do Município de Castelo Branco, de que:
 Considera uma provocação da Assembleia e da Autarquia a marcação
de Assembleia Municipal para o dia 27 de Junho.
 Considera ainda que estando antecipadamente marcada a Greve Geral
pela CGTP-IN, da qual o STAL faz parte integrante, a referida
Assembleia podia e devia ter sido agendada para um outro dia
qualquer, sem que dessa forma constituísse um ataque ao direito á
greve aos trabalhadores que desta forma serão obrigados a ter de ir
trabalhar.
 Sendo que esta Assembleia é constituída maioritariamente pelos
responsáveis máximos ao nível da região do Partido Socialista, partido
que se diz oposição ao actual governo do PSD/CDS-PP, é pois
incompreensível tal agendamento, a menos, claro, que o Partido
Socialista se reveja nas actuais politicas praticadas pelo PSD/CDS-PP
de Passos Coelho e Paulo Portas, o que sinceramente lamentamos
profundamente.
A Greve Geral decidida, em plenários e por unanimidade pelos trabalhadores
do Município, deve-se ao facto de as politicas impostas aos trabalhadores
conduzirem estes á fome, á miséria e ao desemprego, únicos frutos deste
governo que teimosamente agride, rouba e conduz contra o povo e os
trabalhadores Portugueses.
São exemplos claros disso mesmo:
 Os quase 19% de desempregados, que perfazem mais de 1.400.000
desempregados.
 A Perda de 9,2% em média da massa salarial, fruto do roubo através da
brutal carga de impostos que impuseram aos trabalhadores e ao povo.
 A quebra de 10% no consumo das famílias, que veio instituir a fome e a
miséria como meio de vida ao povo e aos trabalhadores.
 Os mais de 250.000 Portugueses, na sua maioria jovens, que em busca
de um futuro melhor foram obrigados a emigrar.

 Um aumento da divida pública, nestes dois anos de troikas, de 48 mil
milhões de euros, ultrapassando já os 127% do PIB.
De todos estes dados e muitos outros que resumem o actual estado do País,
até já o Secretário-Geral do Partido Socialista falou. Contudo os responsáveis
máximos neste Concelho do Partido Socialista, pela segunda vez teimam em
agredir e ofender os Albicastrenses e os trabalhadores coibindo-os de exercer
o legitimo direito á expressão máxima da sua luta que é o direito á Greve Geral.
Resta-nos pois afirmar que em nada diferem estes responsáveis políticos, dos
que, contra a vontade do povo e dos trabalhadores se dizem governantes deste
País, mas que tudo fazem para destruir o que dele resta.
Com esta forma de atentar contra aqueles que neste momento atravessam
sérias dificuldades, e que ainda assim lutam para conseguir um futuro com
dignidade para si e para os seus, deixam os senhores uma certeza:
EM NADA SÃO DIFERENTES DAQUELES QUE
TRABALHADORES E O POVO DIZEM GOVERNAR!

Castelo Branco, 25 de Junho de 2013
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