ARQUIVO.STAL.PT

Administração local entrega cartão vermelho ao Governo
24-Mai-2007

CARAVANA DA INDIGNAÇÃO REGRESSA A LISBOA
A entrega de um cartão vermelho a diversos organismos governamentais marca, na próxima segunda-feira, 28 de Maio, o
final da Caravana da Indignação dos trabalhadores da Administração Local que há cerca de mês e meio percorre todo o
País numa acção de denuncia da política do Governo para a Administração Pública e de mobilização dos trabalhadores para
a Greve Geral de 30 de Maio.
Um Plenário Geral dos trabalhadores da Câmara Municipal de Lisboa, Juntas de Freguesia e Empresas Municipais do
Concelho antecederá, a partir das 14.30 horas, na Praça do Município, um desfile automóvel pelas principais ruas da
capital, durante o qual serão afixados diversos cartões vermelhos gigantes nas entradas dos principais organismos do
Governo com responsabilidade na Administração Pública, numa acção simbólica que visa afirmar o descontentamento dos
trabalhadores da Administração Local face à política governamental para o sector e a sua forte mobilização para a Greve
Geral de 30 de Maio.
A acção, que decorre no âmbito da «Caravana da Indignação», promovida pelo STAL (Sindicato Nacional dos
Trabalhadores da Administração Local) e pelo STML (Sindicato dos Trabalhadores do Município de Lisboa), culmina um
autêntico périplo de denúncia da política do Governo e de mobilização dos trabalhadores para a Greve Geral, que
desde o passado dia 24 de Abril tem vindo a percorrer todo o País, incluindo as regiões autónomas dos Açores e da
Madeira, com concentrações de trabalhadores, plenários de rua, desfiles, exposições, entrega de comunicados às
populações e acções diversas.
Os dois sindicatos prevêem uma participação de cerca de cinquenta viaturas no desfile do dia 28, que terá inicio em
Sintra, num Plenário Geral de Trabalhadores que também se realizará naquele município, com concentração marcada
frente à Câmara Municipal a partir das 9.00 horas.
O programa detalhado da Caravana da Indignação está disponível em www.stal.pt, bem como algumas imagens das
diversas acções que têm sido realizadas.

Lisboa, 24 de Maio de 2007
A Direcção Nacional do STAL
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