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20 de Fevereiro em todo o país, concentrações e plenários
18-Fev-2013

EM DEFESA DOS POSTOS DE TRABALHO
E DOS SERVIÃ‡OS PÃšBLICOS LOCAIS

Quarta feira, 20 de Fevereiro, o STAL promove em todo o PaÃ-s concentraÃ§Ãµes e plenÃ¡rios de trabalhadores integrados
no Sector Empresarial Local, com o objectivo de denunciar a estratÃ©gia privatizadora do Governo para os serviÃ§os
pÃºblicos locais, combater a ameaÃ§a do despedimento que paira sobre mais de dez mil trabalhadores e exigir que a
Assembleia da RepÃºblica aprove uma medida legislativa extraordinÃ¡ria para a sua integraÃ§Ã£o nos mapas de pessoal
das autarquias.

O STAL considera que com a chamada reestruturaÃ§Ã£o do Sector Empresarial
Local e a publicaÃ§Ã£o da Lei 50/2012, de 31 de Agosto, foi posta em
marcha uma ofensiva sem precedentes contra o Poder Local DemocrÃ¡tico e
os serviÃ§os pÃºblicos essenciais que presta, ofensiva que pÃµe em causa a
qualidade de vida das populaÃ§Ãµes, o emprego de milhares de trabalhadores
e o prÃ³prio regime democrÃ¡tico.Â

O sindicato denuncia que neste processo o Governo procura pressionar e chantagear as autarquias locais para que
estas extingam a maioria das entidades do Sector Empresarial Local e privatizem os serviÃ§os pÃºblicos que prestam,
impedindo a sua remunicipalizaÃ§Ã£o e promovendo o despedimento de mais de dez mil trabalhadores.

Para o STAL Ã© urgente que sejam criadas condiÃ§Ãµes para a salvaguarda dos serviÃ§os pÃºblicos actualmente prestados
pelo Sector Empresarial Local, particularmente atravÃ©s da sua remunicipalizaÃ§Ã£o, bem como seja aprovada pela
Assembleia da RepÃºblica uma alteraÃ§Ã£o Ã Lei 50/2012, prevendo que os trabalhadores acompanhem o serviÃ§o que
vinham prestando.
Ver comunicado

Â
RelaÃ§Ã£o das principais acÃ§Ãµes:

Â
AveiroÂ Â Â
PlenÃ¡rio Ã s 14h30 horas, frente Ã CM de Aveiro
Beja Â Â Â
PlenÃ¡rio na EMAS Ã s 12h30 e pelas 16h30
p/ Sector Administrativo
Braga
PlenÃ¡rio na EPMAR em Vieira do Minho Ã s 13h30
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Ã‰vora
PlenÃ¡rio na SITEE Ã s 14h30, seguindo para reuniÃ£o com a CM de Ã‰vora
Faro
PlenÃ¡rio na FAGAR Ã s 13 horas
Guarda
Durante todo o dia vÃ£o estar em sete locais ao mesmo tempo, contactos com os trabalhadores, com distribuiÃ§Ã£o de
documentos, aprovaÃ§Ã£o de uma ResoluÃ§Ã£o que serÃ¡ entregue nas seguintes autarquias: Guarda, Celorico da Beira,
Sabugal, Pinhel, Seia, Gouveia, Trancoso, Vila Nova de Foz CÃ´a e Figueira de Castelo Rodrigo.

â€¢Â Â Â CM de Meda, reuniÃ£o com a autarquia Ã¡s 11h30 â€“ pelas 12h30Â reuniÃ£o com os trabalhadores da empresa No
Meda
Lisboa
Sintra - PlenÃ¡rio em Frente Ã¡ CM de Sintra Ã sÂ 9.00h
ÂÂÂ ÂÂÂ
Loures - PlenÃ¡rio oficinas do Fanqueiro Ã s 8h30, com desfile para o Parque da Cidade.

Leiria
PlenÃ¡rio na Valorlis 13h30
Portalegre
9h00 distribuiÃ§Ã£o de comunicados aos trabalhadores - SM de Portalegre.

No perÃ-odo da tarde contactos com os trabalhadores e distribuiÃ§Ã£o comunicados na Ternisa (termas)
Porto
Contactos com os trabalhadores e distribuiÃ§Ã£o de comunicado nas empresas
SantarÃ©m
Contactos com os trabalhadores e distribuiÃ§Ã£o de comunicados:

8h30 Ã•guas de SantarÃ©mÂ - mantÃªm-seÂ em SantarÃ©m toda a manhÃ£: Viver SantarÃ©m; Scalabisport; Cul.Tur â€“ Emp
Municipal de Cultura e Turismo de SantarÃ©m.

Tarde: Ã•guas do Ribatejo; AlpiarÃ§a, Almeirim, Chamusca, Salvaterra, Benavente e Coruche

http://arquivo.stal.pt

Produzido em Joomla!

Criado em: 8 December, 2021, 22:24

