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Greve Geral 22 Março
06-Mar-2012

STAL ENTREGOU PRÃ‰-AVISO DE GREVEO STAL enviou jÃ¡ ao governo, Ã s autarquias e diversas entidades patronais
do sector, o prÃ©-aviso de greve para 22 de MarÃ§o. Este prÃ©-aviso abrange Â«todos os trabalhadores da AdministraÃ§Ã£o
Local e Regional, independentemente do respectivo tipo de vÃ-nculo, incluindo as empresas municipais, intermunicipais,
multimunicipais, fundaÃ§Ãµes e outras empresas, designadamente concessionÃ¡rias e prestadoras de serviÃ§os, de
natureza pÃºblica ou privada, bem como os que exercem funÃ§Ãµes nos estabelecimentos pÃºblicos de educaÃ§Ã£o e
ensino nÃ£o superior, nas AssociaÃ§Ãµes HumanitÃ¡rias de Bombeiros e nas IPSSs e, ainda, os colocados pelos Centros
de Emprego.

A greve Ã© de 24 horas e estÃ¡ inserida na Greve Geral convocada pela CGTP-IN, tendo por objectivos lutar:

1.Â Â Â Em defesa do emprego, do vÃ-nculo e dos serviÃ§os pÃºblicos;

2.Â Â Â Contra o roubo nos subsÃ-dios, nos salÃ¡rios e nas pensÃµes;

3.Â Â Â Em defesa dos salÃ¡rios, dos horÃ¡rios de trabalho, das carreiras profissionais e dos direitos sociais e da reposiÃ§Ã£o
do poder de compra;

4.Â Â Â Contra o empobrecimento, a exploraÃ§Ã£o e as injustiÃ§as;

5.Â Â Â Por um Portugal democrÃ¡tico, desenvolvido e soberano;

6.Â Â Â Contra a diminuiÃ§Ã£o do nÃºmero de autarquias e dos trabalhadores ao seu serviÃ§o, contra a privatizaÃ§Ã£o da
Ã¡gua, do ambiente e dos resÃ-duos sÃ³lidos.

7.Â Â Â Contra a ingerÃªncia da troika FMI/BCE/EU e as polÃ-ticas prepotentes e neoliberais de direita, que penalizam os
trabalhadores e as camadas mais desfavorecidas das populaÃ§Ãµes, por polÃ-ticas alternativas que valorizem os
trabalhadores e defendam os serviÃ§os pÃºblicos;

8.Â Â Â Pela negociaÃ§Ã£o das carreiras dos bombeiros sapadores e municipais, de acordo com as reivindicaÃ§Ãµes do STAL
para o sector.

9.Â Â Â Pela contrataÃ§Ã£o colectiva nas AssociaÃ§Ãµes HumanitÃ¡rias de Bombeiros VoluntÃ¡rios e pela negociaÃ§Ã£o de u
regulamento de condiÃ§Ãµes mÃ-nimas para todos os seus profissionais que trabalham nestas entidades.

10.Â Â Â Pela contrataÃ§Ã£o colectiva no universo empresarial da administraÃ§Ã£o local, particularmente nas empresas
municipais, intermunicipais e multimunicipais, de que se destacam as que integram o Grupo Ã•guas de Portugal, bem
como na generalidade das empresas privadas concessionÃ¡rias de serviÃ§os pÃºblicos locais.
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A greve decorrerÃ¡ entre as 0 e as 24 horas do dia 22 de MarÃ§o e a adesÃ£o dos trabalhadores processar-se-Ã¡ durante
a totalidade desse perÃ-odo, ou apenas durante o tempo que entenderem, consoante a vontade que nesse sentido
manifestarem. Existem no entanto especificidades para os trabalhadores cujo horÃ¡rio se inicie antes ou depois do dia
22, designadamente:

â€¢Â Â Â Para os trabalhadores cujo horÃ¡rio de trabalho se inicie antes das 0 horas do dia 22 de MarÃ§o de 2012, o aviso
prÃ©vio de greve comeÃ§arÃ¡ a produzir efeitos a partir da hora em que tem inÃ-cio a jornada de trabalho;

â€¢Â Â Â Para os trabalhadores cujo horÃ¡rio de trabalho se inicie no dia 22 de MarÃ§o de 2012 e termine apÃ³s as 24 horas
desse dia, o aviso prÃ©vio de greve prolonga os seus efeitos atÃ© ao termo da respectiva jornada de trabalho.

O STAL alerta que ninguÃ©m pode ser obrigado a manifestar anteriormente a intenÃ§Ã£o de aderir Ã greve e Ã© ilegal
qualquer abordagem nesse sentido por chefias ou eleitos locais, bem como a circulaÃ§Ã£o de listas para esse efeito. Na
prÃ¡tica basta que o trabalhador nÃ£o se apresente ao serviÃ§o no dia 22 para que a falta seja considerada greve, se
outro motivo nÃ£o apresentar como justificaÃ§Ã£o.

Salienta-se que a greve se destina a qualquer trabalhador que desempenhe funÃ§Ãµes nas entidades acima referidas,
independentemente do seu vÃ-nculo ou filiaÃ§Ã£o sindical.
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