ARQUIVO.STAL.PT

Greve ultrapassou os 90%
02-Mai-2004

Â A LUTA TEM DE CONTINUAR

Para alÃ©m da habitual fortÃ-ssima mobilizaÃ§Ã£o dos sectores operÃ¡rios e auxiliares, nesta jornada de protesto destacouse ainda uma significativa adesÃ£o dos trabalhadores tÃ©cnicos e administrativos, sinal de que o descontentamento com
as polÃ-ticas anti-sociais do Governo estÃ¡ a enraizar-se em todos os sectores e grupos profissionais do sector.

Â

Â

Mas a luta tem de continuar! SÃ³ a unidade e a determinaÃ§Ã£o de todos nÃ³s poderÃ¡ fazer face Ã ofensiva do Governo,
numa luta que Ã© acima de tudo um combate pela dignidade e pela democracia!

PressÃµes inadmissÃ-veis

Como que fazendo eco da prepotÃªncia e do autoritarismo reinantes no seio do Governo PSD/PP, um pouco por todo o
PaÃ-s voltÃ¡mos a assistir a lamentÃ¡veis pressÃµes e grosseiros actos de violaÃ§Ã£o da Lei da Greve.

AliÃ¡s, o mote foi dado exactamente pelo MinistÃ©rio de BagÃ£o FÃ©lix, ao emitir de forma ilegÃ-tima uma circular para as
autarquias, inquirindo-as sobre o cumprimento dos serviÃ§os mÃ-nimos nos sectores das Ã¡guas e resÃ-duos sÃ³lidos,
atitude que o STAL de imediato repudiou.

Mas as interferÃªncias e as manobras para desmobilizar a greve nÃ£o foram um exclusivo do Governo, registando-se
mais uma vez que eleitos e gestores pÃºblicos (incluindo alguns ditos Â«democratasÂ»), afinaram pelo mesmo diapasÃ£o,
num tom antidemocrÃ¡tico e ilegal, intimando os trabalhadores a informar previamente se aderiam Ã paralisaÃ§Ã£o,
procurando impor-lhes serviÃ§os mÃ-nimos inadmissÃ-veis ou ensaiando a sua substituiÃ§Ã£o por empresas exteriores
aos serviÃ§os.
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Num tempo em que um governo de direita e extrema-direita organizada procura fazer regredir o regime democrÃ¡tico e
destruir as conquistas de Abril, reafirmamos que a democracia nÃ£o Ã© um estado de alma ou uma mera declaraÃ§Ã£o de
princÃ-pios mas uma prÃ¡tica quotidiana que exige um respeito total e o cumprimento rigoroso da legalidade.

Como sempre, tais atitudes foram prontamente condenadas e denunciadas pelo STAL que irÃ¡ agora accionar todos os
mecanismos legais ao seu alcance para que tais actos sejam punidos e se reafirmem os direitos constitucionais dos
trabalhadores. A violaÃ§Ã£o das regras democrÃ¡ticas Ã© uma ameaÃ§a sÃ©ria Ã democracia que nÃ£o pode ficar impune!

Vamos continuar a luta

As intenÃ§Ãµes e as atitudes do Governo PSD/PP exigem dos trabalhadores redobrada determinaÃ§Ã£o na luta que
travamos.

O verdadeiro roubo dos salÃ¡rios e dos direitos, com destaque para a aposentaÃ§Ã£o, sÃ³ pode ser combatido com a
unidade dos trabalhadores. SÃ³ assim poderemos travar com eficÃ¡cia a ofensiva da direita mais retrÃ³grada que visa
igualmente destruir os serviÃ§os pÃºblicos e fazer tÃ¡bua rasa dos direitos sindicais.

Estamos perante um Governo que nÃ£o dialoga, nÃ£o respeita as regras da democracia e tudo faz para penalizar os
trabalhadores em benefÃ-cio dos interesses dos grandes capitalistas.
Ã‰ disso prova a escandalosa reduÃ§Ã£o de impostos concedida Ã s empresas e empresÃ¡rios e a forma complacente como
o Governo assiste Ã maior fuga de impostos de que hÃ¡ memÃ³ria na histÃ³ria do nosso paÃ-s, levada a cabo pelos grupos
econÃ³micos e senhores do capital.

Todos sabemos que a soluÃ§Ã£o para os alegados problemas financeiros do PaÃ-s nÃ£o estÃ¡ na diminuiÃ§Ã£o do fraco
poder de compra dos nossos salÃ¡rios â€“ sÃ£o migalhas quando comparados com os elevadÃ-ssimos salÃ¡rios e chorudas
mordomias de polÃ-ticos, gestores pÃºblicos e outros afilhados!

Porque nÃ£o reduz o Primeiro-Ministro o seu vencimento, que Ã© superior ao do seu homÃ³logo espanhol?

Com que moral os deputados do PSD e do PP retiram os nossos direitos de aposentaÃ§Ã£o, mantendo intocÃ¡veis os
seus privilÃ©gios que lhes garantem reformas chorudas ao fim de apenas doze anos de mandato?

Onde estÃ¡ a contenÃ§Ã£o para os gestores pÃºblicos, nomeadamente os dos hospitais?
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Pela dignidade, pela democracia, pelos salÃ¡rios, pelos direitos, pela aposentaÃ§Ã£o e pelos serviÃ§os pÃºblicos

Vamos continuar a luta!

Â

https://arquivo.stal.pt

Produzido em Joomla!

Criado em: 14 May, 2021, 00:23

