ARQUIVO.STAL.PT

Pela democracia e pelo emprego, a luta dos trabalhadores vai continuar
13-Abr-2012

Â EXTINÃ‡ÃƒO DE FREGUESIAS

No dia em que termina a semana de luta dos trabalhadores das freguesias, o STAL lamenta que a maioria parlamentar
PSD/CDS-PP tenha aprovado, na especialidade, a proposta de reorganizaÃ§Ã£o territorial administrativa autÃ¡rquica, ao
arrepio da vontade de milhares de cidadÃ£os e de trabalhadores que ao longo dos Ãºltimos tempos se tÃªm manifestado
de forma frontal contra a extinÃ§Ã£o de freguesias.
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O STAL considera que o Governo e a sua maioria parlamentar PSD/CDS-PP demonstraram desta forma uma total
insensibilidade para com o sentimento popular reflectido ao longo dos Ãºltimos meses em milhares de decisÃµes pÃºblicas
e iniciativas, particularmente a grandiosa manifestaÃ§Ã£o nacional do passado dia 31 de MarÃ§o.

Para o sindicato Ã© lamentÃ¡vel que a maioria parlamentar e o seu governo insistam numa reforma que, a ser levada por
diante, atinge gravemente o Poder Local DemocrÃ¡tico, as populaÃ§Ãµes locais e os trabalhadores das autarquias, pelo
que afirma a total determinaÃ§Ã£o em continuar o combate contra a extinÃ§Ã£o de freguesias e em defesa dos direitos e
dos postos de trabalho dos seus trabalhadores.

A semana de luta que hoje termina e mobilizou de forma diversa milhares de trabalhadores em todo o paÃ-s constituiu
mais um passo nesta batalha que o STAL considera hoje fundamental para a sociedade portuguesa, uma batalha pelos
serviÃ§os pÃºblicos locais, pela descentralizaÃ§Ã£o e pela democracia, uma batalha que vai continuar e intensificar-se
enquanto o governo insistir numa reforma que, como ficou provado Ã saciedade, em nada contribui para o pretenso
combate Ã crise mas em muito lesa o Poder Local DemocrÃ¡tico, particularmente as freguesias e o imprescindÃ-vel
serviÃ§o de proximidade que prestam Ã s populaÃ§Ãµes locais.
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