COMUNICADO
Caro camarada:
Estamos de novo a passar por momentos importantes para a classe de
sargentos. A Comissão Permanente do Ramo da Força Aérea, vem assim fazer um
ponto da situação:
III ENCONTRO NACIONAL DE SARGENTOS
Dia 21 de Junho pelas 14h00 devemos todos estar presentes no Centro de
Congressos da Feira Internacional de Lisboa (FIL), para de forma inequívoca
demonstrar-mos a nossa união e consenso na discussão dos problemas que nos
preocupam.
O principal documento em discussão é a actualização do Caderno de
Aspirações, de forma a que sirva de guia à classe para os próximos tempos. Qualquer
contribuição que queiras dar deve chegar com rapidez à sede da ANS de forma a
poder ser considerada.
1.

2. NSR
As últimas informações de que dispomos indicam que se está a fazer uma lista
de antiguidades dos 1SAR dos três ramos, para de seguida se produzir legislação que
reponha a justiça em relação aos Escalões.
Quanto aos retroactivos não há informações concretas. Voltamos a reafirmar
que caso não sejam considerados, a CPRFA após a publicação do diploma vai
continuar a utilizar todos os meios legais para a sua recuperação. A razão que nos
assiste hoje assistia-nos na data de publicação do 80/95.
Continuamos a lamentar que por parte do MDN não chegue informação clara
do ponto da situação, nem sejamos consultados para a resolução do problema.
3. ATITUDES INTIMIDATÓRIAS NAS UNIDADES
Têm vindo a surgir informações que oficiais de segurança em algumas bases
aéreas têm tomado atitudes que nos parecem menos legítimas e potenciais causadoras
de focos de instabilidade na classe de sargentos.
Numa, alguns sargentos foram interrogados de forma ameaçadora com o
objectivo de denunciar camaradas, noutra obrigaram-se sargentos a mostrar os papéis
que levavam na mão!
Os sargentos têm mostrado que sabem ter bom senso e em todas as atitudes
que tomaram apenas se prejudicaram a si próprios, nunca a instituição nem a missão.
Não se queira inverter isso!
Não acreditamos que estas atitudes reflictam as posições das nossas chefias.
Lisboa, 27 de Maio de 1997

