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Bombeiros protestam Quarta-feira, 20 de Outubro, em Lisboa
15-Out-2010

PLENÃ•RIO NACIONAL DO STAL E DO STML DISCUTE PROJECTO DE DIPLOMA DO GOVERNOO STAL e o STML
promovem na prÃ³xima quarta feira, 20 de Outubro, um PlenÃ¡rio Nacional de Bombeiros na PraÃ§a do ComÃ©rcio em
Lisboa, para analisar o projecto de diploma do Governo para a criaÃ§Ã£o das carreiras especiais de bombeiros
profissionais e protestar contra o seu conteÃºdo, que os sindicatos consideram reflectir uma visÃ£o retrÃ³grada do
executivo de JosÃ© SÃ³crates para o sector.

O PlenÃ¡rio, que se realizarÃ¡ dia 20 de Outubro, entre as 11:00H e as
13:30H, estarÃ¡ presente o parecer crÃ-tico que os sindicatos enviaram jÃ¡
ao Governo (disponÃ-vel em www.stal.pt e www.stml.pt ), no qual afirmam
que o projecto governamental Â«nÃ£o responde minimamente Ã s propostas que
temos apresentado e, naturalmente, Ã s expectativas dos profissionais do
sector, constituindo mesmo uma visÃ£o retrÃ³grada das relaÃ§Ãµes de
trabalho, como se nada de especial relevÃ¢ncia tivesse acontecido no dia
25 de Abril de 1974.Â»

Em causa estÃ£o as carreiras dos bombeiros sapadores e municipais, num
processo que o STAL e o STML denunciam arrastar-se eternamente nos
corredores governamentais e com contornos de desrespeito pelos direitos
de negociaÃ§Ã£o dos prÃ³prios sindicatos.

Em comunicado distribuÃ-do aos trabalhadores, tambÃ©m disponÃ-vel nos
sÃ-tios dos dois sindicatos na internet, os sindicatos afirmam que o
projecto do Governo contÃ©m diversas matÃ©rias que Â«constituem mesmo um
retrocesso grave em relaÃ§Ã£o Ã actual legislaÃ§Ã£o no sector e, tÃ£o grave
quanto isso, manifesta uma incapacidade total para reflectir os anseios
dos profissionais do sector e as propostas sindicais entregues.Â»

Os bombeiros profissionais estÃ£o descontentes com este projecto
governamental, que desvaloriza as suas carreiras, compromete o vÃ-nculo
pÃºblico e despreza as funÃ§Ãµes de seguranÃ§a que exercem, pelo que
prometem intensificar o processo de luta caso o Governo nÃ£o retroceda
nas intenÃ§Ãµes preconizadas.
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