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Poderoso grito de revolta afirma continuação da luta
22-Mar-2012

ADMINISTRAÃ‡ÃƒO LOCAL PARALISADAMais de 80 por cento dos trabalhadores da AdministraÃ§Ã£o Local e Regional,
sector empresarial local e bombeiros aderiram Ã greve geral da CGTP-IN, transformando esta jornada de luta num
poderoso grito de revolta contra as polÃ-ticas de austeridade do governo. A mobilizaÃ§Ã£o massiva dos trabalhadores dÃ¡nos Ã¢nimo para continuar o combate pelos salÃ¡rios, pelos direitos, pelo emprego, pelos serviÃ§os pÃºblicos e pela
democracia em Portugal, combate que vai ser intensificado caso o governo nÃ£o abandone os caminhos da injustiÃ§a e
da imoralidade quem tem vindo a trilhar.

Ã€ utilizaÃ§Ã£o repressiva completamente desadequadas das forÃ§as policiais e ao discurso de dramatizaÃ§Ã£o do Governo
os trabalhadores responderam com determinaÃ§Ã£o, unidade e espÃ-rito combativo, porque Ã© pelo combate que se exige
respeito pelos direitos, porque Ã© lutando que enfrentamos a polÃ-tica imoral e injusta do actual governo de Passos
Coelho e Paulo Portas, porque Ã© em unidade e com determinaÃ§Ã£o que vamos continuar a exigir uma mudanÃ§a de
rumo no paÃ-s, o fim da exploraÃ§Ã£o e do empobrecimento.
O STAL saÃºda os milhares de trabalhadores das mais diversificadas Ã¡reas que compÃµem a AdministraÃ§Ã£o Local e
Regional, incluindo o sector empresarial local e os bombeiros, que mesmo nas condiÃ§Ãµes difÃ-ceis que a generalidade
do povo portuguÃªs atravessa souberam transformar esta greve geral numa poderosa jornada de protesto e de combate.

A luta vai continuar jÃ¡ no prÃ³ximo dia 31 de MarÃ§o nas manifestaÃ§Ãµes da Interjovem e contra o encerramento de
freguesias, em Abril com uma grande jornada de protesto promovida pelo STAL, nas comemoraÃ§Ãµes do 25 de Abril e do
1.Âº de Maio, nos locais de trabalho e nas ruas, seja no Ã¢mbito de acÃ§Ãµes especÃ-ficas promovidas pelo sindicato seja
no plano da CGTP-IN e da Frente Comum de Sindicatos da AdministraÃ§Ã£o PÃºblica.

AdministraÃ§Ã£o Local paralisada

A higiene urbana constitui uma das faces mais visÃ-veis dos impactos desta greve, sobretudo pela inexistÃªncia de
recolha de lixo e varredura de ruas na maior parte das cidades do paÃ-s.

Mas a greve fez-se sentir tambÃ©m fortemente em serviÃ§os como jardins, Ã¡gua e saneamento, transportes urbanos
municipais e escolares, creches e jardins de infÃ¢ncia, atendimento ao pÃºblico, oficinas, brigadas de arruamentos e
bombeiros (municipais, sapadores e associaÃ§Ãµes humanitÃ¡rias).

Embora com menos visibilidade imediata, os serviÃ§os tÃ©cnicos e administrativos foram tambÃ©m fortemente afectados,
tendo inÃºmeras secÃ§Ãµes em todo o paÃ-s registado uma adesÃ£o total dos trabalhadores.

Os trabalhadores das juntas de freguesia tiveram nesta greve motivo duplo para paralisarem, pois ao combate pelos
direitos, os salÃ¡rios e o emprego aliaram a luta contra a proposta governamental de reforma administrativa territorial e a
consequente extinÃ§Ã£o de mil e quinhentas freguesias. Â

Com variaÃ§Ãµes diversas a greve nÃ£o fica na generalidade aquÃ©m das Ãºltimas jornadas de luta levadas a cabo no plano
sectorial e central, particularmente a greve geral de 24 de Novembro, realidade que deixa transparecer o forte
https://arquivo.stal.pt

Produzido em Joomla!

Criado em: 19 September, 2021, 20:39

ARQUIVO.STAL.PT

sentimento de revolta que se vive hoje em toda a AdministraÃ§Ã£o Local e Regional face Ã s polÃ-ticas de austeridade que
o governo tem vindo a levar a cabo, sentimento que se materializa numa clara disponibilidade para a intensificaÃ§Ã£o do
processo reivindicativo.

O STAL nÃ£o pode deixar de lembrar uma enorme massa de trabalhadores que pelas mais variadas razÃµes nÃ£o
puderam estar fisicamente na greve, seja pelas enormes dificuldades econÃ³micas que hoje sentem (vale a pena frisar
que na AdministraÃ§Ã£o Local cerca de vinte por cento dos trabalhadores auferem apenas o salÃ¡rio mÃ-nimo nacional)
seja pela vergonhosa situaÃ§Ã£o de precariedade em que se encontram (a par dos recibos verdes, crescem no sector
situaÃ§Ãµes de ocupaÃ§Ã£o temporÃ¡ria de emprego, recurso a desempregados, etc.).

RepressÃ£o em Oeiras e Braga

A acÃ§Ã£o da PSP contra piquetes de greve Ã© uma realidade que se vem verificando sucessivamente.

Desta feita um contingente da PSP composto por dois carros e uma carrinha do corpo de intervenÃ§Ã£o compareceram
nas oficinas da CÃ¢mara Municipal de Oeiras perto das 22.00 horas de ontem, uma hora antes do inÃ-cio da jornada de
trabalho dos serviÃ§os de recolha de resÃ-duos sÃ³lidos daquela autarquia, procedimento que repetiu no turno diurno
(seis da manhÃ£).

O contingente policial, que se deslocou Ã s instalaÃ§Ãµes camarÃ¡rias a mando da autarquia local sem que se tivessem
registado quaisquer problemas ou algum facto o indiciasse, agiu de forma repressiva contra o piquete de greve e
impediu os seus elementos de exercer o legitimo direito de diÃ¡logo com os trabalhadores, forÃ§ando a saÃ-da de viaturas
de recolha a coberto de um aparato intimidatÃ³rio inadmissÃ-vel.

O STAL protestou jÃ¡ contra esta acÃ§Ã£o ilegÃ-tima da PSP junto do seu comando e dos Ã³rgÃ£os de soberania nacional,
questionando a sua actuaÃ§Ã£o a mando da autarquia, como verdadeira guarda pretoriana do poder polÃ-tico, sem
qualquer respeito pela lei e pela ConstituiÃ§Ã£o da RepÃºblica Portuguesa.Â Â

Trata-se, para o sindicato, de uma acÃ§Ã£o que nÃ£o pode deixar de ser associada aos crescentes tiques de arrogÃ¢ncia
que se vÃªm notando nas hostes governativas, desnudando uma maioria PSD/CDS-PP que nÃ£o tendo qualquer
justificaÃ§Ã£o racional para as polÃ-ticas destrutivas que vem prosseguindo nÃ£o se coÃ-be de, a exemplo de tempos de
mÃ¡ memÃ³ria, se servir das forÃ§as policiais e usar da razÃ£o da forÃ§a para coagir trabalhadores e impedir o seu
legÃ-timo protesto.

TambÃ©m em Braga a PSP interveio contra o piquete de greve na AGERE (empresa municipal de Ã¡gua, saneamento e
resÃ-duos sÃ³lidos), aparentemente sem que alguÃ©m tivesse solicitado a sua presenÃ§a e sem que se tivessem registado
quaisquer conflitos.

Continuar a luta

Foram muitas as razÃµes que levaram os trabalhadores a aderir a esta greve geral: retirada de direitos, roubo nos
subsÃ-dios de fÃ©rias e de Natal, congelamento dos salÃ¡rios, degradaÃ§Ã£o do poder de compra, reduÃ§Ã£o de
trabalhadores, extinÃ§Ã£o de freguesias, bloqueios Ã contrataÃ§Ã£o colectiva e destruiÃ§Ã£o de serviÃ§os pÃºblicos
constituem apenas alguns dos principais motivos.
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O STAL considera inadmissÃ-vel a insistÃªncia de uma polÃ-tica de penalizaÃ§Ã£o dos trabalhadores e de impunidade dos
principais responsÃ¡veis pelos problemas econÃ³micos que o paÃ-s atravessa, particularmente o grande capital
financeiro, pelo que esta greve nÃ£o constitui um ponto de chegada mas sim mais um passo no combate que tem vindo
a ser travado e vai continuar caso nÃ£o se verifiquem alteraÃ§Ãµes substanciais no rumo que o governo tem vindo a
prosseguir.

Para alÃ©m da luta contra os roubos nos salÃ¡rios e nos subsÃ-dios de fÃ©rias e de Natal, o STAL considera como
especialmente preocupantes e motivadoras da intensificaÃ§Ã£o do processo reivindicativo dos trabalhadores as
intenÃ§Ãµes governamentais de transformar em definitivas as medidas redutoras do pagamento do trabalho extraordinÃ¡rio
e do descanso compensatÃ³rio, de impor o banco de horas e de pretender aplicar a mobilidade geogrÃ¡fica sem
restriÃ§Ãµes nem incentivos.

Entretanto o sindicato saudou jÃ¡ a manifestaÃ§Ã£o de freguesias convocada para o prÃ³ximo dia 31 de MarÃ§o e tem
vindo a empenhar-se na mobilizaÃ§Ã£o dos trabalhares para esta jornada de luta contra os objectivos governamentais de
destruiÃ§Ã£o do Poder Local DemocrÃ¡tico, particularmente contra a reduÃ§Ã£o de trabalhadores e a extinÃ§Ã£o de cerca
de mil e quinhentas freguesias.

O combate vai no entanto continuar em todas as frentes, seja no plano da acÃ§Ã£o reivindicativa local e sectorial, seja no
Ã¢mbito da Frente Comum de Sindicatos da AdministraÃ§Ã£o PÃºblica e da CGTP-IN.

Nesse sentido o STAL tem vindo a discutir a realizaÃ§Ã£o de uma grande jornada de luta do sector para o prÃ³ximo mÃªs
de Abril e insere desde jÃ¡ no plano de acÃ§Ã£o reivindicativa dos trabalhadores do sector uma forte participaÃ§Ã£o nas
comemoraÃ§Ãµes do 25 de Abril e do 1.Âº de Maio, datas que serÃ£o seguramente transformadas em momentos de luta
pelos direitos, pelos salÃ¡rios, pelo emprego, pelos serviÃ§os pÃºblicos e pela democracia, bem como a manifestaÃ§Ã£o
nacional da juventude trabalhadora no prÃ³ximo dia 31 de MarÃ§o.
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