ARQUIVO.STAL.PT

Cem activistas sindicais iniciam vigílias
10-Abr-2006

PELA RESOLUÃ‡ÃƒO DOS PROBLEMAS DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÃ‡ÃƒO LOCA

Em protesto contra as polÃ-ticas do actual Governo, cerca de 100 delegados e dirigentes sindicais estiveram hoje em
vigÃ-lia, em frente Ã Secretaria de Estado da AdministraÃ§Ã£o Local, onde entregaram um documento que exige
respostas ao Caderno Reivindicativo apresentado em Junho do ano passado.

No documento entregue hoje, o STAL exige a resoluÃ§Ã£o dos problemas especÃ-ficos dos trabalhadores da
AdministraÃ§Ã£o Local, como a regulamentaÃ§Ã£o do Suplemento de Insalubridade, Penosidade e Risco; a defesa do
vÃ-nculo pÃºblico e o combate Ã contrataÃ§Ã£o irregular; a regulamentaÃ§Ã£o das carreiras e a reconversÃ£o profissional.

O STAL reitera a sua preocupaÃ§Ã£o com o claro objectivo do Governo de levar a cabo a privatizaÃ§Ã£o dos serviÃ§os
pÃºblicos, tendo como certo que irÃ¡ inviabilizar preÃ§os sociais e serviÃ§os gratuitos de utilidade pÃºblica, nomeadamente
nos sectores da Ã¡gua, saneamento e resÃ-duos sÃ³lidos.

No MinistÃ©rio da AdministraÃ§Ã£o Interna, uma delegaÃ§Ã£o sindical colocou tambÃ©m vÃ¡rias questÃµes relativas Ã
regulamentaÃ§Ã£o das carreiras e da formaÃ§Ã£o dos bombeiros profissionais e das condiÃ§Ãµes mÃ-nimas dos contratados
ao serviÃ§o das associaÃ§Ãµes humanitÃ¡rias de bombeiros voluntÃ¡rios.

AmanhÃ£, dia 11, Ã s 10 horas, a luta dos trabalhadores da AdministraÃ§Ã£o Local continua com uma vigÃ-lia junto ao
MinistÃ©rio das FinanÃ§as, em protesto contra a polÃ-tica de contenÃ§Ã£o salarial que tem provocado importantes perdas
no poder de compra dos trabalhadores e as medidas inseridas na pretensa de reforma da AdministraÃ§Ã£o PÃºblica.

A semana de vigÃ-lias termina na quarta-feira, dia 12, junto Ã residÃªncia oficial do Primeiro-Ministro, onde os
trabalhadores manifestarÃ£o, mais uma vez, o repÃºdio pelas medidas do Governo, designadamente a reduÃ§Ã£o de
salÃ¡rios e retirada de direitos, a destruiÃ§Ã£o dos serviÃ§os do Estado e do emprego pÃºblico e o processo de
privatizaÃ§Ã£o de serviÃ§os pÃºblicos essenciais.
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