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Governo quer introduzir despedimentos na Administração Pública
21-Jan-2013

FRENTE COMUM ALERTA

Ana Avoila, Coordenadora da Frente Comum, alertou hoje Ã saÃ-da de uma reuniÃ£o com o SecretÃ¡rio de Estado da
AdministraÃ§Ã£o PÃºblica que o Governo pretende introduzir os despedimentos no sector. Numa intervenÃ§Ã£o para
centenas de activistas sindicais que se concentraram durante toda a manhÃ£ no Terreiro do PaÃ§o, Ana Avoila afirmou
que 2013 serÃ¡ um ano Â«muito difÃ-cilÂ» para os trabalhadores e apelou Ã intensificaÃ§Ã£o da luta em defesa dos direitos
e dos salÃ¡rios, contra o avanÃ§o das polÃ-ticas neoliberais, pela demissÃ£o imediata deste Governo.

Sobre a reuniÃ£o, a Coordenadora da Frente Comum salientou que o Governo
se prepara para proceder durante este ano a uma sistematizaÃ§Ã£o da
legislaÃ§Ã£o laboral na AdministraÃ§Ã£o PÃºblica, numa linha claramente
virada para a retirada de direitos aos trabalhadores e enquadrada nas
medidas da troika e nas conclusÃµes do relatÃ³rio encomendado ao Fundo
MonetÃ¡rio Internacional (FMI).
A criaÃ§Ã£o do subsÃ-dio de
desemprego para a AdministraÃ§Ã£o PÃºblica denota desde logo a intenÃ§Ã£o de
abrir portas aos despedimentos no sector, prevendo ainda o Governo levar
a cabo medidas como a convergÃªncia dos regimes de protecÃ§Ã£o social, a
reduÃ§Ã£o do pagamento na doenÃ§a e mexidas nos regimes de saÃºde.

Por
outro lado, ao ter sido entregue aos sindicatos um estudo sobre a
organizaÃ§Ã£o do tempo de trabalho na Europa, fica clara a intenÃ§Ã£o
governamental de aumentar os horÃ¡rios de trabalho.

Vamos Ã lutaEste
serÃ¡, segundo a Coordenadora da Frente Comum, um ano muito difÃ-cil para
os trabalhadores, nÃ£o sÃ³ pela ofensiva aos seus direitos mas tambÃ©m
pelo violento ataque que Ã© hoje movido contra as funÃ§Ãµes sociais do
Estado, pelo que Ã© fundamental a mobilizaÃ§Ã£o de todos, das famÃ-lias e
das populaÃ§Ãµes.

Uma grande participaÃ§Ã£o nas manifestaÃ§Ãµes
convocadas pela CGTP-IN para 16 de Fevereiro Ã© desde jÃ¡ a resposta que
se exige, mas a Frente Comum prepara ainda a realizaÃ§Ã£o de uma grande
jornada de luta na primeira quinzena de MarÃ§o e exige a demissÃ£o
imediata deste Governo.
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