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ASSUNTO: INFORMAÇÕES GERAIS E PERSPECTIVAS
Caro camarada:
1.
Após um merecido período de férias, cá estamos nós de volta ao trabalho e à
intensa actividade associativa que nos caracteriza e que é indispensável para unirmos
cada vez mais os Sargentos, por forma a trilharmos juntos o caminho que nos leva a um
futuro mais digno e consentâneo com as justas aspirações das nossas famílias.
2.
Mas vamos ao que interessa. Junto enviamos os últimos comunicados (nº6, nº7 e
nº8), o relatório da Conferência Internacional sobre Higiene e Segurança no Trabalho,
que decorreu na Dinamarca, no Outono passado, e alguns recortes de imprensa com
algum interesse.
3. Estamos a viver de novo um período de grande desencanto devido a promessas
tantas vezes repetidas e pouco ou nada cumpridas, assistimos com preocupação ao
desvalorizar dos problemas reais! Promete-se todo o tipo de modernização,
restruturação, reequipamento das FFAA, mas do factor humano, componente essencial
em qualquer organização, nada se fala. Este é, assim, o terreno propício ao surgimento
de boatos e soluções milagrosas e imediatistas, que mais não visam do que adormecer os
ânimos e desacreditar os que trabalham séria e empenhadamente. Cientes desta
situação, não nos deixaremos iludir!
4. Iniciaremos brevemente uma ronda pelos núcleos, de todo o País, para num contacto
mais directo analisarmos o ponto da situação e traçarmos caminhos a seguir na busca
das soluções que queremos ver materializadas para resolução dos maiores problemas
que nos afligem.
5. É importante que, localmente, também o vosso trabalho se inicie para que o
resultado seja muito mais colectivo e próximo dos anseios gerais.
Um óptimo trabalho e saudações associativas.
Juntos teremos mais força!
Lisboa, Sede Social da ANS, 12 de Setembro de 2003
O Presidente da Direcção
António Lima Coelho
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