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Mais do Mesmo
11-Mai-2005

Â FRENTE COMUM REUNIU COM O GOVERNO

A Frente Comum acusa o Governo de Â«nÃ£o querer interpretar a exigÃªncia de mudanÃ§a de polÃ-tica expressa no acto
eleitoral de 20 de FevereiroÂ».

Â

ApÃ³s reuniÃ£o no MinistÃ©rio das FinanÃ§as, o Secretariado da Frente Comum emitiu o seguinte comunicado:

1 â€“ O Secretariado da Frente Comum na sequÃªncia do pedido formulado a 23 de MarÃ§o e reiterado a 20 de Abril foi
Â«convocadoÂ» para uma reuniÃ£o no dia 2 de Maio no MinistÃ©rio das FinanÃ§as.

2 â€“ Nessa reuniÃ£o, o ministro de Estado e das FinanÃ§as e o secretÃ¡rio de Estado da AdministraÃ§Ã£o PÃºblica
assumiram posiÃ§Ãµes que deitam por terra quaisquer expectativas de mudanÃ§as de polÃ-ticas e abertas pelos resultados
eleitorais de 20 de Fevereiro.
Na verdade, o Governo assumiu uma postura perante a Frente Comum de Sindicatos da AdministraÃ§Ã£o PÃºblica que
para os trabalhadores significa prosseguir e agravar as polÃ-ticas prosseguidas pelos anteriores governos, a saber:

- SalÃ¡rios: Â«estamos em crise, nÃ£o hÃ¡ dinheiro, hÃ¡ que prosseguir a polÃ-tica de contenÃ§Ã£o salarialÂ» para atÃ© 2008
cumprirmos a meta dos 3% do dÃ©ficeÂ». Ou seja: reduza-se ainda mais o valor dos salÃ¡rios dos trabalhadores da
AdministraÃ§Ã£o PÃºblica.
Ficou claro que sÃ£o os trabalhadores e em especial os da AdministraÃ§Ã£o PÃºblica, como sempre aqueles a quem este
Governo quer fazer cobrar a factura de uma polÃ-tica socialmente injusta.

3 â€“ O Governo recusou, nesta reuniÃ£o, o pedido de abertura de um processo negocial efectivo e sobre as questÃµes
centrais com que se confrontam os trabalhadores da AdministraÃ§Ã£o PÃºblica respondendo com Â«mais do mesmoÂ».
Para registar:

a) SalÃ¡rios: NÃ£o hÃ¡ nada para ninguÃ©m!
b) VÃ-nculos precÃ¡rios: SÃ£o para manter porque ajudam a reduzir o dÃ©fice do OrÃ§amento da SeguranÃ§a Social!
c) AposentaÃ§Ã£o: Os trabalhadores da AdministraÃ§Ã£o PÃºblica sÃ£o uns privilegiados porque no mÃ-nimo sÃ³ deviam ter
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direito a aposentaÃ§Ã£o com 65 anos de idade!
d) AvaliaÃ§Ã£o de desempenho; Ã‰ para prosseguir no quadro legal em vigor â€“ do PSD/CDS â€“ porque as quotas sÃ£o
essenciais. Segundo o Governo hÃ¡ Ã© que premiar os dirigentes mÃ¡ximos dos ServiÃ§os que cumpram os Â«objectivosÂ»
atribuindo-lhes prÃ©mios de desempenho.

4 â€“ Confrontado com as realidades pelo Secretariado da Frente Comum, o secretÃ¡rio de Estado da AdministraÃ§Ã£o
PÃºblica assumiu um compromisso polÃ-tico que importa registar ao dar a garantia de nenhum trabalhador ver o direito Ã
progressÃ£o na carreira ser sonegado pela nÃ£o implementaÃ§Ã£o do Sistema de AvaliaÃ§Ã£o de Desempenho.
Ao secretÃ¡rio de Estado da AdministraÃ§Ã£o PÃºblica exigem-se agora medidas que concretizem de forma inequÃ-voca o
seu compromisso de nÃ£o prejuÃ-zo na progressÃ£o na carreira, sendo inquestionÃ¡vel que esta Ã© uma matÃ©ria objecto de
negociaÃ§Ã£o.

5 â€“ Para o Secretariado da Frente Comum Ã© confrangedor o facto de este Governo nÃ£o querer interpretar a exigÃªncia de
mudanÃ§a de polÃ-tica expressa no acto eleitoral de 20 de Fevereiro e assumir uma postura de Â« mais do mesmoÂ».

6 â€“ A Frente Comum tomarÃ¡ as medidas que a atitude polÃ-tica do Governo merece, sendo certo que da reuniÃ£o de 2 de
Maio hÃ¡ uma Ãºnica conclusÃ£o a extrair.

Â«Este Governo quer dar-nos mais do mesmoÂ»

Perante esta opÃ§Ã£o governamental vamos intensificar o esclarecimento e a mobilizaÃ§Ã£o dos trabalhadores e,
obviamente, recorrer Ã s formas de luta que em termos gerais e/ou sectoriais se mostrem mais adequadas em cada
momento.

A luta continua!

O Secretariado da Frente Comum

Maio de 2005
Â

http://arquivo.stal.pt

Produzido em Joomla!

Criado em: 6 June, 2020, 21:03

