
AOS GUARDAS FLORESTAIS DO SEPNA/GNR

PELA APROVAÇÃO DO ESTATUTO DA CARREIRA
CONCENTRAÇÃO NACIONAL

Dia 24 de Julho – 11.00 horas
Ministério das Finanças

(Av. Infante D.Henrique-Lisboa)

Decorreu já mais  de um mês (29/05) desde que o Secretário de Estado da Administração
Interna comunicou a esta Federação que o projecto de estatuto da carreira especial de Guarda
Florestal  do SEPNA/GNR havia  sido enviado para a Secretaria  de Estado da Administração
Pública, para aprovação.

Em 1 de Julho, dirigimos ao Secretário de Estado da Administração Interna, um mail solicitando o ponto de
situação  do  processo  de  aprovação  de  projecto  e  manifestando  a  nossa  preocupação  pela  demora  na
conclusão do mesmo.

Dado que continuamos sem ter qualquer resposta sobre o assunto e que o tempo está a passar, correndo o
risco de ver terminada a legislatura, sem que o projecto de estatuto esteja aprovado e publicado, entendemos
que  é  imperioso  levar  por  diante  um  processo  de  luta  que  obrigue  o  Governo  a  satisfazer  a  nossa
reivindicação.

Assim, a Federação convoca para o próximo dia 24 de Julho, pelas 11.00 horas, em frente ao Ministério da
Finanças, uma CONCENTRAÇÃO NACIONAL DE GUARDAS FLORESTAIS, para exigir a aprovação do projecto de
ESTATUTO DA CARREIRA ESPECIAL DE GUARDA FLORESTAL DO SEPNA/GNR.

E, caso nesse dia, não seja obtida uma resposta favorável à nossa reivindicação, será convocada uma GREVE
E MANIFESTAÇÃO NACIONAL, para o dia 14 de Agosto, pelas 11.00 horas, em frente à Residência Oficial
do 1º Ministro.

Não podemos perder a oportunidade que conquistámos, de dignificar a carreira profissional e de garantir um
futuro melhor para a mesma, por isso, TEMOS DE LUTAR!

UNIDOS E ORGANIZADOS, VENCEREMOS!

PELA APROVAÇÃO DO ESTATUTO DA CARREIRA ESPECIAL DE GUARDA FLORESTAL!

VIVA A JUSTA LUTA DOS GUARDAS FLORESTAIS!

Lisboa, 6 de Julho de 2015

A FNSTFPS

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A CONCENTRAÇÃO DE 24 DE JULHO

 Para a Concentração Nacional de 24 de Julho, será também emitido aviso prévio de greve, para permitir a      
 ausência do serviço e a deslocação para a acção de luta.
 Os colegas Guardas Florestais, deverão contactar o Sindicato da Função Pública da respectiva região, para   
 a inscrição para o transporte.


