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Pela dignidade e pelo futuro!
13-Jan-2004

ADMINISTRAÃ‡ÃƒO PÃšBLICA CONVOCA GREVE PARA 23 DE JANEIRO

A violenta ofensiva que o Governo PSD/PP insiste em levar por diante contra os trabalhadores da AdministraÃ§Ã£o
PÃºblica sÃ³ pode ser travada com a luta determinada e persistente de todos nÃ³s. Ã‰ acima de tudo uma luta pela
dignidade e pelo futuro, que continua jÃ¡ no prÃ³ximo dia 23 de Janeiro com a Greve Nacional da AdministraÃ§Ã£o
PÃºblica!

Â

Pelos salÃ¡rios

O novo ano comeÃ§ou e com ele tambÃ©m os aumentos dos preÃ§os vÃ£o chegando â€“ pÃ£o, combustÃ-veis e portagens,
sÃ£o apenas o princÃ-pio de um novo agravamento do custo de vida.

E mais uma vez o Governo se prepara para impor novos congelamentos salariais, agravando assim as perdas salariais
que sÃ³ nos Ãºltimos 3 anos se cifraram em 5,14%!

Por isso, no dia 23 vamos lutar pela recuperaÃ§Ã£o do poder de compra, afirmando a justeza da Proposta Reivindicativa
da Frente Comum de Sindicatos da AdministraÃ§Ã£o PÃºblica:

- 5,5% de aumento nos Ã-ndices 100 das diferentes carreiras
- Aumento mÃ-nimo de 50 euros
- SubsÃ-dio de refeiÃ§Ã£o â€“ 6 euros
- ActualizaÃ§Ã£o das restantes prestaÃ§Ãµes pecuniÃ¡rias em 5,5%

Quando o Governo continua a insistir numa contenÃ§Ã£o orÃ§amental em que sÃ³ os trabalhadores sÃ£o penalizados,
importa lembrar a imoralidade do primeiro ministro com um salÃ¡rio superior ao do seu homÃ³logo espanhol!
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Incompreensivelmente e demonstrando total desinteresse pelos problemas dos trabalhadores, o Presidente da
RepÃºblica nada fez para impedir a tentativa de roubo na AposentaÃ§Ã£o que PSD e PP pretendem levar por diante.

Apesar disso, esta Ã© uma questÃ£o que nÃ£o estÃ¡ encerrada e vamos, a todos os nÃ-veis, continuar a luta pelo direito Ã
aposentaÃ§Ã£o!

Pelos serviÃ§os pÃºblicos

Com a pretensa Â«reformaÂ» da AdministraÃ§Ã£o PÃºblica que o Governo insiste em levar por diante as privatizaÃ§Ãµes
aumentarÃ£o, dando primazia Ã lÃ³gica do lucro sobre uma efectiva e equitativa prestaÃ§Ã£o dos serviÃ§os pÃºblicos.

Como trabalhadores e cidadÃ£os, Ã© fundamental que continuemos a luta por serviÃ§os pÃºblicos de qualidade e pela
defesa do vÃ-nculo pÃºblico!

Pelos direitos

A aplicaÃ§Ã£o de um Pacote Laboral agravado Ã AdministraÃ§Ã£o PÃºblica constitui um despudorado ataque do Governo
PSD/PP aos nossos direitos e ao emprego.

No dia 23 de Janeiro vamos dizer nÃ£o ao Contrato Individual, aos despedimentos e ao aumento do horÃ¡rio de trabalho!

Pelas carreiras

Com o sistema de classificaÃ§Ã£o de serviÃ§o que o Governo pretende impor, as mudanÃ§as de escalÃ£o e as
promoÃ§Ãµes serÃ£o praticamente congeladas.

Com a Greve de 23 de Janeiro vamos dizer nÃ£o Ã s quotas de avaliaÃ§Ã£o e ao congelamento das carreiras.

23 de Janeiro Greve Nacional da AdministraÃ§Ã£o PÃºblica
http://arquivo.stal.pt

Produzido em Joomla!

Criado em: 16 July, 2020, 14:25

ARQUIVO.STAL.PT

â€¢Lutamos pelo futuro
â€¢Defendemos a dignidade
â€¢Combatemos a prepotÃªncia e a arrogÃ¢ncia
Â
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