ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE SARGENTOS

MEMORANDUM AOS DELEGADOS
Assunto: Informações e orientações de trabalho
Caro Camarada:
Junto te enviamos os materiais informativos a informação possível num momento em que ainda estamos
envolvidos em trabalhos relacionados com o 31 de Janeiro, com a discussão de documentos legislativos gravosos
para os camaradas da Marinha, com a preparação da primeiro audição parlamentar em que somos chamados a
pronunciarmo-nos sobre a Lei do Serviço Militar, a estudar o EMFAR, expectantes em relação à nova tabela de
vencimentos (que ainda não conhecemos) etc., etc..
•

•

•

•

•

31 de Janeiro – Como sabeis as comemorações do 31 de Janeiro realizaram-se em 11 cidades de todo o país e
saldaram-se por um enorme êxito. Verificou-se que a orientação seguida, de se realizarem iniciativas em todo o
lado onde houvessem condições para tal. Isso levou a que, para além de Lisboa, centenas de camaradas
tivessem tido oportunidade de participar, discutir e contactar com a Direcção. Há exemplos muito bons entre
outros igualmente bons. Mais informação segue na próxima oportunidade.
Problema dos 1SAR promovidos em 1OUT98 – Os camaradas que foram promovidos em OUT de 98 ainda
estão a receber pelo 1º escalão de 1SAR devido à Marinha ainda não ter fornecido a escala de ordenamento.
Não se entende este atraso (3anos após a conclusão do CFS) a não ser para criarem áreas de conflito entre as
associações e as chefias militares num momento em que há sinais positivos de abertura ao associativismo
militar. Segue uma minuta de requerimento para estes camaradas dirigirem aos CEM. A sua leitura é
elucidativa do que se pretende.
Problema dos camaradas da Marinha – Junto segue um comunicado da CPR da ARMADA que esclarece o
que se passa. Os camaradas da ARMADA fizeram uma reunião com 23 camaradas no dia 9/2/99 e decidiram:
- Promover a discussão do documento em todas as unidades de Marinha;
- Pressionar os chefes de serviço para divulgarem e discutirem o documento com os sargentos;
- Realizar uma reunião com o máximo de pessoal possível no fim de Fevereiro, princípios de
Março para aprovarem a posição dos camaradas da Marinha acerca dos documentos,
Regulamento Geral do Serviço Naval em Terra, EMFAR e sobre os vencimentos (se já se souber
algo de concreto).
Acerca dos vencimentos – Ainda se sabe muito pouco: só se sabe que o grupo de trabalho já concluiu o
trabalho; que o Conselho de Chefes já o discutiu e aprovou uma proposta que fez presente ao MDN; que a
tabela foi construída com os mesmos pressupostos errados da anterior e que por isso nos merece pouca
confiança quanto à sua versão final; que devemos estar expectantes, serenos e disponíveis para encarar novas
posições que promovam a correcção de possíveis injustiças.
Audiências – Fomos recebidos pelo Provedor de Justiça no dia 9/2/99 e tivemos oportunidade de o sensibilizar
para os aspectos negativos da proposta do MDN de alteração ao art. 31º da LDNFA. As associações de
militares vão ser recebidas em audiência conjunta no próximo dia 11/2/99 pelo GP do PS. Fomos convocados
pelo presidente da Comissão de Defesa, Eng.º Eduardo Pereira, para uma audição sobre a Lei de Serviço
Militar, onde teremos a oportunidade de dizer o que pensamos sobre a matéria perante os deputados e
responder às suas perguntas. Está pendente a marcação de uma audiência com o GP do PSD. Estão pedidas
audiências às direcções dos partidos políticos para lhes expormos as nossas posições acerca do art. 31º, dos
vencimentos e do EMFAR.
Depois segue mais material e informações. Bom trabalho!
David’ Pereira

