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Defender Abril Com Maio de luta
04-Jul-2004

Â

Â NO 30.Âº ANIVERSÃ•RIO DA REVOLUÃ‡ÃƒO

A violenta ofensiva do Governo PSD/CDS-PP contra os trabalhadores, os serviÃ§os pÃºblicos e o Poder Local Ã© um
atentado contra os valores e as conquistas da RevoluÃ§Ã£o de Abril. Porque estÃ£o em causa 30 anos de democracia,
exige-se de todos nÃ³s reforÃ§ada unidade e determinaÃ§Ã£o na luta!

Em dois anos de governaÃ§Ã£o, a direita e a extrema-direita desferiram os mais duros golpes contra os nossos direitos,
degradaram profundamente os salÃ¡rios e o poder de compra dos trabalhadores, ao mesmo tempo que criaram
condiÃ§Ãµes para um escandaloso aumento da riqueza e do poder dos grupos econÃ³micos e do grande capital.

A polÃ-tica prosseguida pelo actual Governo pretende um claro regresso ao passado, visa a alteraÃ§Ã£o do prÃ³prio
regime democrÃ¡tico e elegeu os trabalhadores como principal inimigo, sobretudo os da AdministraÃ§Ã£o PÃºblica que
foram transformados num autÃªntico Â«bode expiatÃ³rioÂ» para os problemas do PaÃ-s e os erros de governaÃ§Ã£o
cometidos ao longo dos Ãºltimos anos.

Quando assinalamos o 30Âº aniversÃ¡rio do 25 de Abril, a luta dos trabalhadores da AdministraÃ§Ã£o Local Ã© uma
necessidade imperiosa para travar a ofensiva do Governo e defender a democracia!

Nas grandiosas manifestaÃ§Ãµes do 1Âº de Maio promovidas pela CGTP-IN a nossa luta volta a sair Ã rua, em festa, em
unidade e com determinaÃ§Ã£o!

Porque Abril merece e Maio Ã© o mÃªs dos trabalhadores, vamos continuar a luta por uma vida melhor, pelos salÃ¡rios,
pelos direitos, pela dignidade e pelos serviÃ§os pÃºblicos!

PARTICIPA NAS COMEMORAÃ‡Ã•ES POPULARES DO 25 DE ABRIL!
VEM AO 1Âº DE MAIO DA CGTP-IN!

Continuar a luta Ã© fundamental
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A defesa da dignidade pessoal e profissional Ã© uma das principais razÃµes da luta que temos vindo a levar a cabo, porque
nÃ£o aceitamos a vergonhosa campanha lanÃ§ada contra os trabalhadores da AdministraÃ§Ã£o PÃºblica.

Os salÃ¡rios foram reduzidos em cerca de 4,5% sÃ³ nos Ãºltimos dois anos (6,5% para os trabalhadores com salÃ¡rios
superiores a mil euros), atravÃ©s de uma polÃ-tica economicista e injusta, que nÃ£o poupa no entanto nas benesses
fiscais e na reduÃ§Ã£o dos impostos dos empresÃ¡rios, nem nos salÃ¡rios chorudos, viaturas e mordomias para gestores
pÃºblicos, governantes e â€œcomissÃ¡riosâ€• polÃ-ticos.

O roubo na aposentaÃ§Ã£o constitui um despudorado assalto a este direito fundamental dos trabalhadores, a que se
segue a tentativa de destruiÃ§Ã£o da ADSE, a comeÃ§ar pela reduÃ§Ã£o das comparticipaÃ§Ãµes, que conhece mais um
lamentÃ¡vel apoio do SINTAP/UGT, na sua Ã¢nsia oportunista de assinar acordos traiÃ§oeiros, a troco sabe-se lÃ¡ de quÃª!

O Pacote Laboral de BagÃ£o FÃ©lix pretende ser um instrumento poderosÃ-ssimo nas mÃ£os do patronato e das
administraÃ§Ãµes das empresas contra os direitos dos trabalhadores e seus sindicatos, instrumento esse que Manuela
Ferreira Leite pretende aplicar de forma agravada Ã AdministraÃ§Ã£o PÃºblica.

A Â«reformaÂ» da AdministraÃ§Ã£o PÃºblica que o Governo insiste em levar por diante visa acelerar o processo de
destruiÃ§Ã£o e privatizaÃ§Ã£o dos serviÃ§os pÃºblicos, aumentar o compadrio e a partidarizaÃ§Ã£o do aparelho do Estado,
retirar direitos e congelar as carreiras profissionais.

Pelos valores e pelas conquistas de Abril

Quando se intensificam as acÃ§Ãµes belicistas no mundo, na sua grande maioria impulsionadas pelos Estados Unidos da
AmÃ©rica e seus aliados, comemorar Abril implica manter acesa a chama da luta pela Paz, contra a ocupaÃ§Ã£o do
Iraque, pelo fim da agressÃ£o do povo da Palestina e pela solidariedade entre os povos.

A Liberdade veio com a RevoluÃ§Ã£o dos Cravos e a direita hoje instalada no poder pretende a todo o custo limitÃ¡-la. Os
tiques autoritÃ¡rios acentuam-se e sÃ£o frequentes as tentativas de proibiÃ§Ã£o de manifestaÃ§Ãµes, de limitaÃ§Ã£o do
direito Ã greve, do exercÃ-cio da actividade sindical ou de recusa do direito de negociaÃ§Ã£o.

A JustiÃ§a Social, dever do Estado e condiÃ§Ã£o essencial para a modernizaÃ§Ã£o e o desenvolvimento da sociedade,
estÃ¡ hoje cada vez mais em causa, fruto da polÃ-tica neoliberal que vem sendo prosseguida, assente na privatizaÃ§Ã£o
de serviÃ§os pÃºblicos essenciais como a Ã¡gua, o ambiente, a educaÃ§Ã£o, a saÃºde ou a justiÃ§a

O Poder Local DemocrÃ¡tico Ã© um dos prin-cipais alvos do Governo PSD/PP, que insiste na imposiÃ§Ã£o de uma
inadmissÃ-vel asfixia finan-ceira Ã s autarquias, impÃµe processos privatizadores e promove uma divisÃ£o adminis-trativa
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que visa centralizar competÃªncias em Ã³rgÃ£os por si dominados e afastados do controlo democrÃ¡tico das populaÃ§Ãµes.

Contra a polÃ-tica de direita
Pelos direitos
Pelos salÃ¡rios
Pelos serviÃ§os pÃºblicos
Por uma vida melho

No 25 de Abril e no 1Âº de Maio vamos continuar a luta!
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