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Poderosa resposta ao orçamento anti-social
08-Nov-2013

GREVE NA ADMINISTRAÃ‡ÃƒO LOCAL Ã‰ UM ÃŠXITO
Ver dados de adesÃ£o atÃ© Ã s 18h00 A adesÃ£o Ã Greve na AdministraÃ§Ã£o Local ronda os valores da Ãºltima Greve Gera
tendo mais do que duplicado o nÃºmero de serviÃ§os encerrados, com a maioria dos dados jÃ¡ recolhidos, os indicadores
de que o STAL dispÃµe atÃ© Ã s 15 horas, confirmam o encerramento dos principais serviÃ§os municipais por todo o PaÃ-s e
sÃ£o expressÃ£o de uma fortÃ-ssima adesÃ£o dos trabalhadores da AdministraÃ§Ã£o local

Na maioria dos principais centros urbanos do PaÃ-s nÃ£o houve recolha de resÃ-duos sÃ³lidos e os serviÃ§os de limpeza
urbana estiveram paralisados.

Os dados de adesÃ£o recolhidos atÃ© ao momento confirmaram a forte adesÃ£o jÃ¡ verificada na noite de dia 8, afectando
sobretudo, recolha de resÃ-duos e limpeza, transportes colectivos urbanos municipais, Ã¡gua e saneamento, serviÃ§os de
atendimento, escolas, creches e jardins-de-infÃ¢ncia, transportes escolares, oficinas, brigadas, serviÃ§os operÃ¡rios,
juntas de freguesia, bombeiros, bem como a generalidade do sector empresarial local.

Esta forte adesÃ£o dos trabalhadores da AdministraÃ§Ã£o Local Ã Greve Nacional da AdministraÃ§Ã£o PÃºblica, apesar das
dificuldades econÃ³micas dos trabalhadores, Ã© reveladora do descontentamento, revolta e predisposiÃ§Ã£o para
continuar a luta contra um orÃ§amento anti-social, em defesa do futuro do PaÃ-s, do Poder Local DemocrÃ¡tico saÃ-do de
Abril e da dignidade de quem orgulhosamente serve a populaÃ§Ã£o, os serviÃ§os pÃºblicos e os interesses das
comunidades locais, rejeitando a continuidade de uma polÃ-tica que reduz os salÃ¡rios e as pensÃµes, encerra serviÃ§os
pÃºblicos e empresas, aumenta o desemprego, ao mesmo tempo que agrava a dÃ-vida a nÃ-veis que comprometem a
soberania e o futuro do PaÃ-s e protege os grandes interesses financeiros.

Ã‰ pois urgente a demissÃ£o deste Governo e a mudanÃ§a de polÃ-tica, que apenas serÃ¡ possÃ-vel com eleiÃ§Ãµes e a
eleiÃ§Ã£o de um governo honesto e empenhado na resoluÃ§Ã£o das situaÃ§Ãµes, que valorize o trabalho e os
trabalhadores.
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