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STAL apela a uma forte mobilização para 15 de Março
01-Mar-2013

ACABAR COM OS ROUBOS, A IMORALIDADE
E O EMPOBRECIMENTOPorque Ã© hora de acabar com os roubos, a imoralidade e o empobrecimento do paÃ-s, a
ComissÃ£o Executiva da DirecÃ§Ã£o Nacional do STAL apela a uma forte mobilizaÃ§Ã£o dos trabalhadores das
autarquias, sector empresarial local e bombeiros na manifestaÃ§Ã£o nacional da AdministraÃ§Ã£o PÃºblica convocada pela
Frente Comum para 15 de MarÃ§o, em Lisboa.

Reunido hoje, 1 de MarÃ§o, o Ã³rgÃ£o executivo do STAL analisou os impactos que a polÃ-tica de direita prosseguida
pela coligaÃ§Ã£o PSD/CDS-PP tem vindo a provocar particularmente nos trabalhadores da AdministraÃ§Ã£o Local, nas
autarquias e nos serviÃ§os pÃºblicos que prestam, tendo concluÃ-do que existem no sector razÃµes acrescidas para um
combate sem trÃ©guas ao actual Governo, que para o sindicato perdeu hÃ¡ muito legitimidade para se manter no poder.
Ã€ medida que se sentem os impactos nefastos das polÃ-ticas Â«chamadasÂ» de austeridade que o Governo tem vindo a
levar a cabo, aumenta a revolta dos trabalhadores e cresce a luta nos locais de trabalho. O povo portuguÃªs jÃ¡ deixou de
acreditar na inevitabilidade dos sacrifÃ-cios que penalizam os mesmos de sempre e exige hoje em unÃ-ssono a
demissÃ£o do Governo de Passos Coelho e Paulo Portas, demissÃ£o que para o STAL Ã© tÃ£o necessÃ¡ria quanto urgente.

Por isso a manifestaÃ§Ã£o da AdministraÃ§Ã£o PÃºblica vai seguramente constituir mais um importante passo na luta dos
trabalhadores da AdministraÃ§Ã£o Local, pelo que a ComissÃ£o Executiva da DirecÃ§Ã£o Nacional do STAL apela Ã sua
mobilizaÃ§Ã£o forte e determinada, tendo decidido encetar todos os mecanismos necessÃ¡rios que permitam a saÃ-da dos
trabalhadores no dia 15 de MarÃ§o para a sua deslocaÃ§Ã£o para Lisboa.

RazÃµes de sobra para a luta

Avolumam-se as razÃµes dos trabalhadores da AdministraÃ§Ã£o Local para a luta, que sentem, como a generalidade dos
trabalhadores e da populaÃ§Ã£o portuguesa, os efeitos de uma polÃ-tica que empurra o pais para um ciclo vicioso e
destrutivo de austeridade, recessÃ£o econÃ³mica e retrocesso social, no qual o grande capital econÃ³mico e financeiro
usa as forÃ§as ao seu serviÃ§o nos Ã³rgÃ£os do poder para obter recursos e protecÃ§Ã£o para os seus negÃ³cios.

Neste quadro de aumento das desigualdades, da pobreza, da exclusÃ£o social e da exploraÃ§Ã£o, os trabalhadores das
autarquias locais, do sector empresarial local e dos bombeiros tÃªm razÃµes acrescidas para a luta, das quais o STAL
destaca:

-

A luta por salÃ¡rios e pensÃµes dignas, contra o roubo total ou parcial e a sua reduÃ§Ã£o permanente, indispensÃ¡vel para
os trabalhadores e contributo fundamental para o desenvolvimento do paÃ-s.

-
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O pagamento dos subsÃ-dios de fÃ©rias e de Natal ilegalmente retirados Ã© um direito que decorre da negociaÃ§Ã£o e do
quadro legal, cujo valor terÃ¡ de ser mais respeitado do que os lucros dos bancos que nÃ£o pagam impostos.

-

A seguranÃ§a no emprego Ã© indispensÃ¡vel para a garantia de condiÃ§Ãµes de futuro, pelo que o combate Ã precariedade,
aos despedimentos e Ã reduÃ§Ã£o brutal do nÃºmero de trabalhadores das autarquias constitui tarefa imprescindÃ-vel e
inadiÃ¡vel.

-

A exigÃªncia do pagamento justo pelo trabalhado extraordinÃ¡rio constitui reivindicaÃ§Ã£o indispensÃ¡vel, pelo que Ã©
fundamental intensificar a luta contra a desregulaÃ§Ã£o dos horÃ¡rios, a escravidÃ£o e a exploraÃ§Ã£o.

-

A defesa da gestÃ£o pÃºblica da Ã¡gua, do saneamento, dos resÃ-duos sÃ³lidos, contra a sua entrega ao sector privado de
um bem indispensÃ¡vel.

-

A remunicipalizaÃ§Ã£o dos serviÃ§os pÃºblicos locais e a aprovaÃ§Ã£o de uma medida legislativa que permita a
integraÃ§Ã£o nos mapas de pessoal das autarquias dos trabalhadores com vÃ-nculo privado nas empresas municipais.

-

A defesa do Poder Local DemocrÃ¡tico, contra a extinÃ§Ã£o das freguesias. Ã‰ indispensÃ¡vel a defesa dos postos de
trabalho, dos direitos dos portugueses, da democracia e dos serviÃ§os de proximidade Ã s populaÃ§Ãµes.

-

Pela manutenÃ§Ã£o do horÃ¡rio de trabalho, contra o seu alargamento e a sua desregulamentaÃ§Ã£o, quer com a
adaptabilidade quer com os bancos de horas, que destroem a organizaÃ§Ã£o social e familiar dos trabalhadores;

-

A manutenÃ§Ã£o da ADSE e a melhoria dos benefÃ-cios que presta;
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-

A manutenÃ§Ã£o e melhoria dos direitos na doenÃ§a, contra a reduÃ§Ã£o do vencimento por doenÃ§a, caminho
indispensÃ¡vel para encarar o futuro com confianÃ§a.

Em 15 de MarÃ§o lutamos pelos direitos, pelo futuro e pelo paÃ-s!
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