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STAL exige pagamento do Subsídio de Natal
06-Set-2012

AUMENTAR A RESISTÃŠNCIA E A LUTAA ComissÃ£o Executiva da DirecÃ§Ã£o Nacional do STAL decidiu pedir
audiÃªncias com carÃ¡cter de urgÃªncia ao Primeiro-ministro, Presidentes da RepÃºblica e da Assembleia da RepÃºblica e
grupos parlamentares, com o objectivo de colocar os principais problemas com que se defrontam hoje os trabalhadores.
Para alÃ©m das questÃµes do emprego, dos salÃ¡rios e dos serviÃ§os pÃºblicos locais, o sindicato pretende abordar com
especial acuidade o corte do prÃ³ximo subsÃ-dio de Natal e o emprego dos trabalhadores do sector empresarial local.

Em resoluÃ§Ã£o aprovada, aquele Ã³rgÃ£o do Sindicato salienta que, no
momento em que os representantes da troika se encontram no paÃ-s para um
balanÃ§o das medidas constantes no memorando de entendimento, Ã© visÃ-vel
Â«o rasto de destruiÃ§Ã£o provocado por um ano de austeridade e de ataques
sistemÃ¡ticos aos direitos laborais e aos serviÃ§os pÃºblicosÂ» e afirmou a
urgÃªncia de uma mudanÃ§a de polÃ-ticas a favor de quem trabalha.

Na resoluÃ§Ã£o o STAL nota que Â«se alguns ainda tinham dÃºvidas hoje Ã©
praticamente impossÃ-vel negar que as medidas de austeridade levadas a
cabo pelo governo nÃ£o resolvem os problemas provocados pela crise, antes
os agravamÂ». Mas enquanto o paÃ-s definha, o desemprego e a pobreza
aumentam e a democracia se degrada, o grande capital ganha terreno,
aumentam as grandes fortunas e a exploraÃ§Ã£o, enquanto Passos Coelho
procura Â«despudoradamente afirmar que valeram a pena os sacrifÃ-cios dos
portuguesesÂ».

O STAL alerta ainda que na AdministraÃ§Ã£o Local os trabalhadores sentem
de forma agravada os efeitos nefastos das polÃ-ticas de direita, seja
porque este Ã© o sector da AdministraÃ§Ã£o PÃºblica com a mÃ©dia salarial
mais baixa, seja pelos impactos do ataque ao Poder Local democrÃ¡tico e
aos serviÃ§os pÃºblicos que presta, de que constitui exemplo mais recente o
Regime JurÃ-dico da Actividade Empresarial e das ParticipaÃ§Ãµes Locais,
cuja aplicaÃ§Ã£o poderÃ¡ levar Ã extinÃ§Ã£o de centenas de empresas
municipais, Ã privatizaÃ§Ã£o dos serviÃ§os pÃºblicos que prestam e ao
despedimento de milhares de trabalhadores. Â

CalendÃ¡rio de luta

A ComissÃ£o Executiva do Sindicato, declarou a firme disposiÃ§Ã£o em
intensificar a luta contra o avanÃ§o neoliberal em curso e apelou aos
trabalhadores para que Â«se unam neste combate tÃ£o difÃ-cil quanto
necessÃ¡rio hoje na sociedade portuguesaÂ», tendo aprovado um calendÃ¡rio
de lutas para os prÃ³ximos meses.

JÃ¡ em 14 de Setembro os activistas do sindicato participarÃ£o numa
Tribuna PÃºblica promovida pela Frente Comum de Sindicatos da
AdministraÃ§Ã£o PÃºblica, que se realizarÃ¡ na Assembleia da RepÃºblica e tem
por objectivo a entrega de pareceres sobre as alteraÃ§Ãµes que o Governo
pretende introduzir na legislaÃ§Ã£o. TambÃ©m promovida pela Frente Comum
realiza-se em 27 de Setembro uma vigÃ-lia de protesto junto ao
Primeiro-ministro.
https://arquivo.stal.pt

Produzido em Joomla!

Criado em: 25 September, 2021, 14:34

ARQUIVO.STAL.PT

Em 20 de Setembro o sindicato promove uma ConferÃªncia sobre os Â«Impactos
das PolÃ-ticas Neoliberais no Poder LocalÂ», iniciativa que pretende
transformar Â«numa jornada de afirmaÃ§Ã£o do combate pelo Poder Local,
pelos serviÃ§os pÃºblicos que presta e pelos direitos dos seus
trabalhadores.

Em 15 de Outubro terÃ¡ inÃ-cio uma Caravana de protesto e esclarecimento,
que atÃ© meados de Novembro percorrerÃ¡ todo o paÃ-s com iniciativas e
contactos com as populaÃ§Ãµes e os trabalhadores.

No dia 1 de Outubro, data em que se assinala o 42.Âº aniversÃ¡rio da
CGTP-IN, o STAL participarÃ¡ num Dia Nacional de Luta jÃ¡ agendado pela
Central, bem como na Marcha Contra o Desemprego, que se realiza entre 5 e
13 de Outubro.

O STAL irÃ¡ ainda equacionar a realizaÃ§Ã£o de uma grande manifestaÃ§Ã£o
nacional dos trabalhadores da AdministraÃ§Ã£o PÃºblica, a realizar
eventualmente na primeira quinzena de Outubro.
Ver resoluÃ§Ã£o aprovada
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