ARQUIVO.STAL.PT

Faixas negras e paralisações marcam semana de luta
10-Abr-2012

TRABALHADORES DIZEM NÃƒO Ã€ EXTINÃ‡ÃƒO DE FREGUESIAS

O STAL afixou na Junta de Freguesia de Carnide, em Lisboa, uma das centenas de faixas negras que condenam a
extinÃ§Ã£o de freguesias e durante toda a semana serÃ£o colocadas em todo o paÃ-s, exigindo a salvaguarda dos direitos
e dos postos de trabalho.

Em conferÃªncia de imprensa, Francisco Braz, presidente do sindicato, afirmou que o STAL se opÃµe frontalmente Ã
proposta de reorganizaÃ§Ã£o territorial administrativa autÃ¡rquica do Governo por considerar que estamos perante uma
machadada profunda no modelo de poder local democrÃ¡tico de proximidade.

Â«Para alÃ©m de estarmos perante uma reforma cujo impacto na despesa pÃºblica serÃ¡ muito diminuto, o que contradiz
uma das supostas razÃµes para a sua aprovaÃ§Ã£o, os efeitos perversos e negativos provocados pela extinÃ§Ã£o de cerca
de mil e quinhentas freguesiasÂ» Ã© razÃ£o mais do que suficiente para que a sociedade portuguesa se continue a
mobilizar num combate que o Francisco Braz considera hoje fundamental, Â«um combate pelos serviÃ§os pÃºblicos
locais, pelo poder local democrÃ¡tico, pela democracia e pelos direitos das populaÃ§Ãµes.Â»

Mas tambÃ©m os direitos dos trabalhadores das freguesias e os seus postos de trabalho sÃ£o ameaÃ§ados pela reforma
governamental, pelo que a semana de luta que ontem, 9, se iniciou e decorrerÃ¡ atÃ© Ã prÃ³xima sexta feira, 13, pretende
constituir mais um passo neste combate que se alarga e que, tendo alcanÃ§ado forte expressÃ£o na grandiosa
manifestaÃ§Ã£o nacional do passado dia 31 de MarÃ§o, vai continuar.

Durante toda esta semana serÃ£o realizados plenÃ¡rios de trabalhadores, distribuÃ-dos comunicados Ã s populaÃ§Ãµes
locais e afixadas faixas pretas em todo o paÃ-s, para o dia 13 estÃ£o agendadas paralisaÃ§Ãµes na generalidade das
freguesias, entre as 10.30h e as 12.30h. Em algumas regiÃµes estÃ£o a ser preparadas acÃ§Ãµes especÃ-ficas, caso do
Porto, que no dia 12 promove um PlenÃ¡rio Regional de trabalhadores das freguesias (na Junta de Freguesia de
Matosinhos, das 10.00 Ã s 12.00 horas), e de SetÃºbal, que para o dia 13 tem marcado um PlenÃ¡rio Distrital (Jardim das
Paivas, a partir das 10.00 horas) com desfile.
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