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Administração Local prepara greve em Setembro
23-Jul-2010

STAL REPUDIA INTERVENÃ‡Ã•ES DO GOVERNO
O STAL realiza um PlenÃ¡rio Nacional no prÃ³ximo dia 30 de Julho, em Lisboa, para analisar os principais problemas dos
trabalhadores do sector e preparar a acÃ§Ã£o reivindicativa para os prÃ³ximos meses. VigÃ-lias durante o mÃªs de Agosto
e uma Greve Nacional em Setembro sÃ£o duas das principais acÃ§Ãµes futuras que estarÃ£o em cima da mesa, tendo em
conta a acentuada degradaÃ§Ã£o das condiÃ§Ãµes de vida do sector e as ingerÃªncias desqualificadas do governo na
esfera da autonomia do Poder Local.

O PlenÃ¡rio Nacional do STAL decorrerÃ¡ entre as 10.00 e as 16.00 horas no
Terreiro do PaÃ§o, onde mais de trezentos activistas sindicais de todo o
PaÃ-s debaterÃ£o os problemas dos trabalhadores do sector, com especial
Ãªnfase para as pressÃµes inaceitÃ¡veis que tÃªm vindo a ser feitas junto de
diversas autarquias no sentido de bloquear quaisquer medidas que visem
minorar os efeitos negativos da actual polÃ-tica governativa nos
trabalhadores da AdministraÃ§Ã£o Local.

O STAL pretende aprovar uma resoluÃ§Ã£o destinada ao Primeiro Ministro,
Secretaria de Estado da AdministraÃ§Ã£o Local e Secretaria de Estado da
AdministraÃ§Ã£o PÃºblica, condenando veementemente as intervenÃ§Ãµes do
Governo e das instituiÃ§Ãµes que controla junto das autarquias (ver
comunicado do STAL em www.stal.pt .)

O sindicato pediu jÃ¡ audiÃªncias aos grupos parlamentares na Assembleia
da RepÃºblica, prepara uma exposiÃ§Ã£o ao Provedor de JustiÃ§a e ao
Presidente da RepÃºblica, mas considera que a intensificaÃ§Ã£o da luta Ã©
fundamental para combater as intromissÃµes do Governo, a quem acusa de
utilizar medidas tipo salazaristas para controlar as autarquias locais e
impor a sua polÃ-tica contra os trabalhadores.

Das propostas para a acÃ§Ã£o reivindicativa futura destaca-se a realizaÃ§Ã£o
de vigÃ-lias em Agosto, na segunda quinzena, bem como uma Greve
Nacional, a realizar no inÃ-cio da primeira quinzena de Setembro.
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