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Afirmar as conquistas, exigir políticas sociais!
15-Abr-2005

Â 25 DE ABRIL â€“ 1.Âº DE MAIO

No ano em que o STAL comemora o seu 30Âº AniversÃ¡rio, sob o lema Â«Com os trabalhadores, pelas conquistas de
AbrilÂ», vamos assinalar o aniversÃ¡rio da RevoluÃ§Ã£o e o 1Âº de Maio com especial significado e espÃ-rito combativo,
transformando estas datas em fortes momentos de luta por um futuro melhor.

Â

Tradicionalmente comemoramos o aniversÃ¡rio da RevoluÃ§Ã£o em festa e em luta. Mas Ã© no 1Âº de Maio que as
principais reivindicaÃ§Ãµes dos trabalhadores saem Ã rua, numa jornada que reforÃ§a o combate pelos salÃ¡rios, pelos
direitos e pelos serviÃ§os pÃºblicos.

Hoje, quando o PaÃ-s vive ainda um clima de mudanÃ§a, fruto da estrondosa derrota eleitoral das forÃ§as de direita nas
eleiÃ§Ãµes legislativas de 20 de Fevereiro, ganha forÃ§a redobrada a afirmaÃ§Ã£o das conquistas de Abril e a luta por
polÃ-ticas socialmente mais justas, que valorizem os trabalhadores e garantam o desenvolvimento econÃ³mico do PaÃ-s.

Afirmar Abril

A coligaÃ§Ã£o PSD/PP que nos Ãºltimos dois anos se instalou no poder desencadeou contra as conquistas de Abril a
maior ofensiva de que hÃ¡ memÃ³ria, sÃ³ travada face ao intenso processo de luta que os trabalhadores levaram a cabo,
de forma insistente e abnegada.

A reduÃ§Ã£o dos salÃ¡rios, o Pacote Laboral, a pseudo Â«reformaÂ» da AdministraÃ§Ã£o PÃºblica, o ataque Ã aposentaÃ§Ã£
e o avanÃ§o do processo privatizador de serviÃ§os pÃºblicos essenciais como a Ã¡gua, o ambiente e o ServiÃ§o Nacional
de SaÃºde, constituÃ-ram o principal traÃ§o da polÃ-tica de direita que cedo revelou pretender desferir profundos golpes
contra os direitos dos trabalhadores e as conquistas alcanÃ§adas com o 25 de Abril de 1974.

No 25 de Abril e no 1.Âº de Maio afirmamos as conquistas de Abril e lutamos por uma verdadeira polÃ-tica de esquerda
que defenda os seus valores!
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Mudar de polÃ-ticas

O novo quadro polÃ-tico, na Assembleia da RepÃºblica e no Governo, Ã© o resultado da clara condenaÃ§Ã£o do povo
portuguÃªs e dos trabalhadores Ã s polÃ-ticas de direita que tÃªm vindo a ser levadas a cabo e representa uma profunda
vontade de mudanÃ§a no sentido do respeito pelos direitos dos trabalhadores, da valorizaÃ§Ã£o dos salÃ¡rios e da defesa
dos serviÃ§os pÃºblicos.

Contrariamente ao que a demagogia e a mentira tentaram fazer crer, os problemas que o PaÃ-s atravessa resultam
essencialmente das polÃ-ticas neoliberais levadas a cabo nas Ãºltimas dÃ©cadas, assentes na destruiÃ§Ã£o dos serviÃ§os
pÃºblicos, na degradaÃ§Ã£o dos salÃ¡rios, no desrespeito pelos trabalhadores e na subserviÃªncia aos interesses dos mais
poderosos e dos grandes grupos econÃ³micos.

SÃ³ uma polÃ-tica socialmente justa pode conduzir ao caminho da modernidade e do progresso, respeitando o espÃ-rito
de Abril, afirmando as suas conquistas e valorizando os trabalhadores!

Abril e Maio em luta

Nas comemoraÃ§Ãµes populares do 31Âº AniversÃ¡rio do 25 de Abril e nas grandiosas manifestaÃ§Ãµes do 1Âº de Maio
promovidas pela CGTP-IN, os trabalhadores da AdministraÃ§Ã£o Local vÃ£o continuar a luta pelas suas principais
reivindicaÃ§Ãµes, por uma vida e por um futuro melhor:

- Pela valorizaÃ§Ã£o efectiva dos salÃ¡rios e pela recuperaÃ§Ã£o do poder de compra.

- Pela valorizaÃ§Ã£o e dignificaÃ§Ã£o das carreiras.

- Pela reposiÃ§Ã£o dos direitos de aposentaÃ§Ã£o e a valorizaÃ§Ã£o das comparticipaÃ§Ãµes da ADSE.

- Pela concretizaÃ§Ã£o das matÃ©rias acordadas no Ã¢mbito da ComissÃ£o Tripartida com a AssociaÃ§Ã£o Nacional de
MunicÃ-pios e a DirecÃ§Ã£o Geral das Autarquias Locais.

- Pelos serviÃ§os pÃºblicos e contra as privatizaÃ§Ãµes em curso, especialmente nos sectores da Ã¡gua, do saneamento e
do ambiente.
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- Pela dignidade, pelos direitos e pelo emprego, contra a pseudo Â«reformaÂ» da AdministraÃ§Ã£o PÃºblica,
nomeadamente o contrato individual de trabalho e o novo sistema de avaliaÃ§Ã£o de desempenho.

- Pela revogaÃ§Ã£o do CÃ³digo do Trabalho, especialmente das medidas mais gravosas que contÃ©m.

- Pela RegionalizaÃ§Ã£o e por uma polÃ-tica que promova a modernizaÃ§Ã£o da AdministraÃ§Ã£o PÃºblica, a
descentralizaÃ§Ã£o e o reforÃ§o do Poder Local DemocrÃ¡tico.

Participa nas comemoraÃ§Ãµes populares do 25 de Abril!
NÃ£o faltes ao 1.Âº de Maio da CGTP-IN!
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