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Administração Local arranca com forte adesão
08-Nov-2013

GREVE NACIONAL DA ADMINISTRAÃ‡ÃƒO PÃšBLICA - CONFIANÃ‡A E DETERMINAÃ‡ÃƒO A Greve Nacional da
AdministraÃ§Ã£o PÃºblica regista nas primeiras horas da noite uma elevada adesÃ£o na AdministraÃ§Ã£o Local, em
particular na recolha de lixo e limpeza de ruas, que colhem em regra adesÃµes de 100 por cento ou muito prÃ³ximas. A
determinaÃ§Ã£o dos trabalhadores Ã© forte e a greve Ã© jÃ¡ um Ãªxito.
Do primeiro balanÃ§o realizado pelo STAL atÃ© Ã s 23.00horas destaca-se uma adesÃ£o de 100 por cento ou muito
prÃ³ximo nos serviÃ§os de recolha de lixo nos concelhos de Alandroal, Almada, Amadora, Barcelos, Braga, Ã‰vora,
Funchal, GuimarÃ£es, Loures, Moita, Palmela, Seixal, SetÃºbal, Viana do Castelo.

Em Lisboa (garagem dos Olivais), os serviÃ§os de recolha registam 65% de adesÃ£o.

No concelho de Vila Nova de FamalicÃ£o, a recolha de resÃ-duos tem uma adesÃ£o de 73% e a varredura, 100%.

Os Bombeiros Municipais de Viana do Castelo registam 100%, garantindo apenas os serviÃ§os mÃ-nimos.

Confirma-se a forte oposiÃ§Ã£o dos trabalhadores a estas polÃ-ticasEm centenas de plenÃ¡rios realizados nos locais de
trabalho para a preparaÃ§Ã£o desta greve foi claramente visÃ-vel um forte sentimento de revolta dos trabalhadores contra
a polÃ-tica de austeridade levada a cabo pelo governo, revolta que se materializa numa elevada disponibilidade para a
luta e particularmente para a adesÃ£o Ã Greve, pelo que o STAL afirma com grande margem de confianÃ§a que as
expectativas de adesÃ£o global no sector sÃ£o bastantes elevadas.

Os sectores da recolha de lixo e limpeza sÃ£o desde jÃ¡ os que sentem os impactos de uma forte adesÃ£o Ã greve, que se
deverÃ¡ repetir pela noite dentro e alargar-se Ã generalidade dos serviÃ§os municipais, fazendo-se sentir em todo o PaÃ-s
em serviÃ§os como os transportes municipais, Ã¡gua e saneamento, atendimento de pÃºblico, jardins, cemitÃ©rios, oficinas
e arruamentos, transportes escolares, escolas e jardins de infÃ¢ncia, polÃ-cia municipal, bombeiros e muitos outros.

Dezenas de cÃ¢maras, juntas de freguesia e serviÃ§os municipalizados deverÃ£o encerrar as suas portas, mas a greve
far-se-Ã¡ sentir tambÃ©m fortemente no universo empresarial autÃ¡rquico, designadamente em empresas municipais,
multimunicipais e intermunicipais, bem como concessionÃ¡rias de serviÃ§os pÃºblicos locais, e nas associaÃ§Ãµes
humanitÃ¡rias de bombeiros voluntÃ¡rios.

Confirma-se uma inequÃ-voca oposiÃ§Ã£o dos trabalhadores Ã polÃ-tica deste governo e a um OrÃ§amento que, na linha
dos anteriores, aprofunda a intolerÃ¡vel supressÃ£o de direitos e o empobrecimento do Povo PortuguÃªs enquanto deixa
intocÃ¡veis os interesses do grande capital.

Um OrÃ§amento em que os alvos a abater sÃ£o os trabalhadores, reformados e pensionistas:

- 90% dos trabalhadores do Estado (funcionÃ¡rios pÃºblicos e trabalhadores das empresas pÃºblicas) cerca de 685 mil
trabalhadores, vÃ£o sofrer um corte nos seus salÃ¡rios que variarÃ¡ entre os 2,5% para os trabalhadores com salÃ¡rios de
600 euros e os 12% para os trabalhadores com salÃ¡rios superiores a 2000 euros;
- Cortes que penalizam particularmente os trabalhadores com salÃ¡rios entre 600 e 1500 euros mensais, cerca de 40%
do total dos trabalhadores do Estado (305 mil trabalhadores), trabalhadores que mantiveram os seus salÃ¡rios
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congelados em 2011, enquanto os salÃ¡rios superiores a 1500 euros sofreram cortes;
- 302 mil aposentados, cerca de 50% dos actuais cerca de 610 mil aposentados do Estado, irÃ£o sofrer um corte mÃ©dio
de 10% com a convergÃªncia das pensÃµes da CGA com as pensÃµes da SeguranÃ§a Social. Estima-se que o impacto
bruto da convergÃªncia de pensÃµes da CGA seja de cerca de 728 milhÃµes de euros;
- A tudo isto acrescem outras medidas contra os direitos laborais, as funÃ§Ãµes sociais do Estado e os serviÃ§os pÃºblicos
essenciais, como o aumento do horÃ¡rio de trabalho, a reduÃ§Ã£o de efectivos por aposentaÃ§Ã£o, a reduÃ§Ã£o do
trabalho suplementar, a execuÃ§Ã£o de programas de rescisÃ£o por mÃºtuo acordo, pela utilizaÃ§Ã£o do sistema de
requalificaÃ§Ã£o de trabalhadores, o ataque ao poder local democrÃ¡tico, a privatizaÃ§Ã£o do sector pÃºblico de resÃ-duos
e com esse mesmo objectivo, as reformas em curso no sector da Ã¡gua, educaÃ§Ã£o e saÃºde ou a redefiniÃ§Ã£o de
processos nas Ã¡reas da seguranÃ§a e da defesa.

Uma polÃ-tica e um OrÃ§amento que afrontam o povo, os trabalhadores, os valores de Abril, e que mais cedo que tarde
serÃ£o derrotados pela luta dos trabalhadores, objectivo que esta greve afirma com renovada forÃ§a.
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