
AOS TRABALHADORES DA SEGURANÇA SOCIAL

VOTAR CDU   =  MAIS DEPUTADOS
 MAIS VOTOS = MAIS DIREITOS PARA OS TRABALHADORES E POPULAÇÕES!!

VOTAR CDU É A RUPTURA E A MUDANÇA COM A POLÍTICA DE DIREITA!!

COMÍCIO NO CAMPO PEQUENO
24 SETEMBRO - QUINTA-FEIRA - 21 HORAS

com JERÓNIMO DE SOUSA

Em 27 Setembro

VOTA CDU

Os últimos 4 anos de Governo PS Sócrates, deixaram um cunho destruidor junto 
dos trabalhadores da Administração Pública, com a retirada do vínculo público e 
a passagem inconstitucional para a situação de contratados, com a destruição de 
1700 Carreiras transformando-as em apenas 3 Carreiras como objectivo de 
introduzir a polivalência total

O Sistema de Avaliação de Desempenho, foi transformado num chicote a ser 
utilizado, com a introdução de um SIADAP, que pode efectivamente levar ao 
despedimento. O sistema de Quotas introduzidas pelo Governo PSD/ PP, foi 
continuado e refinado por este Governo PS. Trata-se de um sistema injusto, que 
deve ser revogado e substituído por um sistema de avaliação sem quotas, que tem 
sido um dos objectivos da luta dos trabalhadores da Função Pública..

A nível da Segurança Social, são apresentados aos trabalhadores objectivos 
inalcançáveis, provocando situações de desgaste inaceitável. Trata-se de uma 
lógica de exploração dos trabalhadores, que tenta que os trabalhadores não 
tenham qualquer reacção.

Também a grave falta de pessoal existente na Segurança Social não é resolvida 
pelo Governo PS/Sócrates, o que  contribui para uma  sobrecarga desumana que 
pesa sobre estes trabalhadores. A grande saída de trabalhadores para a 
aposentação, mesmo com penalizações, deve-se ao caos em que os serviços se 
tornaram devido à falta de pessoal. È assim este Governo PS / Sócrates, vai 
destruindo o serviço público, através da destruição dos direitos e dignidade dos 
trabalhadores.

Para tapar o sol com a peneira, o ISS, IP tem contratado centenas de 
trabalhadores através de empresas de trabalho temporário, o que revela bem 
intenção deste Governo de precarizar as relações de trabalho. Esses 
trabalhadores deveriam ter vínculo ao ISS, IP, sendo lhes dada formação 
adequada, pois as funções desempenhada na Segurança Social não se aprendem 
em dois dias.

Só a ruptura com a política de direita desenvolvida ao longo do tempo por PS, 
PSD e PP, pode efectivamente assegurar, mais direitos para os trabalhadores e o 
povo. Só o reforço eleitoral da CDU pode inverter a correlação de forças que tem 
levado à destruição de direitos em diversas áreas, quer dos trabalhadores, quer 
das populações.

Relembramos aos trabalhadores que foi por iniciativa parlamentar dos deputados do PCP e da CDU que foi possível 
atingir o número mínimo de 23 deputados necessário para enviar a Lei 12-A/ 2008 (que materializa a mudança do 
vínculo), bem como outras iniciativas de fiscalização sucessiva de leis inconstitucionais.


