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ASSUNTO: INFORMAÇÕES GERAIS E MATERIAIS
CAROS CAMARADAS:
Vamos dar mais força e visibilidade à luta em que estamos empenhados.
Como deve ser do conhecimento dos camaradas, na passada 5ª feira dia 6 de Dezembro,
pela sexta vez, compareceu uma delegação da ANS na residência oficial de SEXA O
Primeiro Ministro a fim de solicitar uma audiência para lhe ser exposta a situação em que
nos encontramos e encontar-se uma solução. Mais uma vez a delegação da ANS foi
acompanhada por dezenas de camaradas fardados que passearam em pequenos grupos nos
passeios adjacentes. Mais uma vez a audiência foi recusada.
Na próxima 4ª feira dia 12 de Dezembro a delegação da ANS voltará lá para solicitar a
audiência. E desta vez convidamos todos os camaradas em todo o País a solidarizarem-se
com a nossa delegação, numa operação “Vamos ao Primeiro Ministro!” simbolizando essa
atitude não comparecendo na refeição do almoço e aproveitando esse momento para
discutrimos a forma de convencer SEXA o PM que é oportuno, necessário e urgente
resolver os nossos problemas. Depois, entre as 17h45 e as 19h00 os Sargentos da área
Metropolitana de Lisboa devem passear fardados nos passeios adjacentes à residência
oficial do PM para dar maior expressão e enfâse à solicitação da nossa delegação ser
recebida.
Mais uma vez nos vemos confrontados com a intrangisência em vez do diálogo. Mais uma
vez saberemos enfrentar com êxito este desafio!
No dia 11, terça feira, os praças da Armada também vão fazer uma jornada de luta não
comparecendo ao almoço. Os Militarizados da Marinha aderem à jornada do dia 12.
E agora chega que estamos cheios de frio.
Bom trabalho, um abraço e já sabem, com jeito vai camaradas, isto vai!
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