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1. A NCVA CAMARATA

situaala I]a !a!te de t!ás, da Livlaria e coú acesso âtlavés das all:as cana-

latas exiêtenteB, eis onale se situa a Âova ca!)a.rata que ten 6oE2 ale superfí -

As oblas qqe se estão a efectuar vão consistj.r no arranjo de t'odês as pa

redes, do ohão, na lonstlução de uma parede em tijolo que dividi!á n ,oou "._
rnaratâ ale I'ivra!ia, o arlanjo alo tecto, o ap!oveitanento das piatelei!as'êxls
LenLês pârà armários e a electrificação.

Estas obras cono é alo conheciBento alos caealaalas coneçalan a efêctua!-se
nô Ínicio dlo pxesente nês.

Paxa que os caparadas Responsáveis, compreendaB a inportánciâ aleÉta nova

caaarata e pala que o Depaltamento ala Sede Rê8ional lreste contas alo trabalho
realizado e alo nodo cono o alinheilo tem 6ido aplicado $os trabalho6, convooaú

-se os carnaradas secletários parâ o dia 29 de Agosto, peLaE,..... holaÊdfls
de se faze! una peqaenê !êunj.ão para oê camaladaÊ conststarêo os avanÇos êxis
t entes.

2. /\ Ç/\MPAN§.IA DOS 40 CONTCS
Senalo os funalos uma questão de pxiEordiat Ímlortância é necessário que os

responsávels the presten urna grande atenção. 0s primei!os exeBpfos positivoE
vêd-nos tlo Departanento Sindical, da Tipografia Regiônal e alo }epartaeento ilo

l,uta Popl]]-ar. No prioeiro caso não só entregou a 1a prêstação antes alo ?razo

1iúite, cono L1ltlapassolr a quantia que the estava atribuida I)âra essa alata'no

segunalo caso a Tipografía Regional entregou até ao diâ 15 de Agosto 1/4 da 99

aôtia tôtal .e no texceilo caso o llepartar0e/rto do Luta Po!a1a! alcança!1 ,/4--do
objectivo títat no alia lB ale Âgosto.

tas há tambén os êÍemplos negativos de alguns lespoâsáYeis que faceàs di
ficuldadeÊ exiêtentes capltüfan e lecLlsam-se a lesolver os plobfemas.

Estes cânaraalas não têm em coÂta que os neios fegais -que alevenos êIp1o-

rar ao máximo- implican a todo o Paltialo um grande esfo!ço financei!orparaque
este posÊa cumprir todas as suas tarêfas revolLlcionárias.
' 

Urt paltê iBportante dos sectores Profissionais e dlas Graoales Ea1)resas,

ôão entxegou qllaisquer funalos. Ie Êalienta! o exenpfo lositivo do Secto! da

Iunção Pública que fez a sua priúeira entrega no lrólrio dia f1 de À6ostoe al



oançolr taúbén l/4 do seu objectivo total.

0 quadro a segLlii espelha a situação no que reêpeita às finanças ató ao

dia 18 de Agosto que corresponale a 50% do objectivo total quê aleverla ter sl-
clo enrregue.

DB?ÀRTAImNTOS/SECT. ?ROF'./G. EM?RESÀS ENTREGOU

Dêp. Sede Êêgional 1.625$00

,ep. SiÀdicâl 1.150$00

Con. o!g. e CoE. Flnanças 600S00

Tipografia negional 1.505S0o

De!. l,uta Popular 1.50O$0O

TrP 200$00

CP

Bancários f0O$0O

Função Pública 1.200$00

Escritórios
Coúércio 200$00

.rrev].clencla'

OTC I
Profes Borês

10TAIS . . . . . . . . . . ...... 8.O80$OO

DEVIA ETüIEEGAN

1.625$o0

1.000$o0

625$00

t. oo0$00

1.000$00

2.25o*oo

1.000$00

1.2 50$00

2.2 50s00

2.250$o0

1.500s00

1.000ü00

1.2 50$00

Jro$oo
5oo$00

1.000$00

2O,OOO$OO

No dia 18 de ÀSosto, fim alo prazo ala 2c prestação nôta-se que existem o!
ganizações que não entregaram quaisquê, íunalos como é o caso ilos CTT, CP, Es-

critórios, ?revialênciâ, OICI, Professore6 e Seguros. 0s camatadae responsáleis

p€1as Organizações têo qae compxeender ql,1e sem alinheiro os nateriais para a§

obras, não poden se! coÍoplaalos, e os tlabalhos poalen sofrêx glaves revezes!

3.OS DEPARTAMENTOS E OS TRABALI-oS

CoÉo os canâlaalas rêsponsávêis t8!l
Regiooal, defiaiu pala o preseate mês o

e)aclugivaoênte pâla uso do§ Suad!oE dos

colrhêcirleêto o Secretariado do Coidité

ê!8ue! ale uma íova caúalata que Êefá

Depaltamentos Regionais.

o plazo dado ?elo Secretaliado do Coroité Reaional 4ê9-l9l&4i-§9â-g!§gêçê
uma fo!04

coa uro papêl iúportante pala o culnpliEento alesta talefa.



Entre os válios aêpectoE positivos bá que salienta! qlre toalos o§ Depalta

nentos Regionais entlesaram ao nePaxtaúento ala Seale Regional Lrlla êsca1a coú o

pseudóaiúo doÊ ca&aladlas que palticipa$ nas ot!a§, e êsta escala estar a se!

cump!1dla. No entanto há üm problema que ten de êer colrigido la!Ídaoente, que

é o problena alos atrasos, alguÂs oar0aladas nâo compreenalen a iÍaloltâncj'a poli
ti.ca ale estaren a horas, pala uma leu.nião ou qualql1er outla talefa revolucio_

nária como é esta ile participa! nos txabalhos ala cana-lata.

Este lrob1êrBa passa-se taúbéro com queú alevia dar §emple c, exeBplos posi

tivos ou seja o Depaxtaúento ala Seale Regional.

o Depaltameoto pen6ê !êsolve! ralidaúênte e efÍcazÍoente oo seu seio este

protlêBâ ê e6titsa que 06 caúalaalas alos }epartamentos Regionais que participarg

nas ottas veiaiú tambéú a iúloltàlcia ale se apre§entalen a holas no ínici.o ilo6

trabalhos.

4. NCTA FINAL

No fi4a1 dêsta segunda cilcular erorta-se de novo os cana.aadlas secletá -
,ios d.os nepâltâ.Íoentos ÊegionâÍ§, Seotores Plofissiooais e GlaJ}des Enplesas ,

oârâ o cumorimênto Íntesral dâ CÂMPANEA DoS 40 CoNToS e os DeparrameoLo8 que

pêrticiparo nas oblas a nunca dêÊcuxalelll a sua participação nos txabalhos,para

qqe o objectivo de e!güe! â ca.nafata at6 ao final de Àgosto seia cueprido'

Lisboa, 22 de Àgosto de 1978

}EPÀRTAMENTO IA S!}E RIGIONAL

{gI4! Àté ao dia 22 de ASosto êntregaraÀ funalos para a

as seguinteê olSanizações CTT e C?, orgalrizações

ta não tinhan entrêgue quaisque.r fundo§.

CAMPT}IÍÀ DOS 40 CONI]OS

ql1e até esta ala-


