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Circular informativa

Comi ssoes de Traba 1hadores d~ di ver-sas empresas es tao a ~
lan~ar com o apoio do M
ovimento das For~as Armadas um movimento
11
de solidariedade - Camoe,nha de Unidade e Di namiza c;aoH -com P£.
pul a9o~s desfavorecidas de rzgioes do interior do Pa1s que assentara em realiza9oes visTveis, envolvendo trabalho tecncio e
bra9al, que vao ao encontro de nec~ ssidades concretas dessas po
pula9oes: estradas e caminhos, obr3s de saneamento basico, el~c
trifica~ao rural, edif1cios escolares, etc.
A participa~ao dos trabalhadores cient1ficos, lado a la
do com outros trabalhadores, nestc. iniciativ.:\, permitira um refor<;o da sua consciencioliza<;ao das t~ealidad e s e necessid~des e
fectiv as do Pa1s, e contribuira para ci men tar a unidade das mas
sas trabalhadoras e da popula~~o em gernl e da sua alianca com
o MFA garantia fundamental do processo re v n luci o n~rio em que 2£
tnmos empenhados.
Ao mesmc t empo sera uma oportunid:1de para o levantament o de problemas e a recolha de elementos de indole t~cnic o -cien
tifica que motivem a a cG~ O posterior de brigadas t~cnicas,
a
construir •2ventualmente, bem ccmo o l .:mcamento de projectos 1d::;
inve stiga~~o e desenvolvimento nos laborat5rics e outras instala~oes cient1ficas.
'
f\ campanha actual mente em marcha di rige-se ao distrito
de Castel o Branco e e ap oi ada com n:ei os 1og1sticos e tecnicas
(transportes, alimenta9a0, alcjamento, maquinas, mn.teriais ::-.de
c o nstru~a o , etc.) cedidos pelas Forcas Armadas e par diversas em
presas. Os voluntari es para est~ campanh a, que decorre entre 15
de Junho e 30 de Setembr0, utilizarao o seu t empo de feri~s em
per1odos de 1 semana (mini mo ) a l r1es(ou ::K'~ '~C m11is quf3n do po~
s1vel),devenco para o efeito inscrever-s2 na OTC que encaminara
·
· - s para a Com1ss
· -aa r~ oo r c•enauo ra va
ri
Campanna.
'
n
as 1nscr1coe
ta ra es
se efeito 2 para mais esclarecimentos deve r~ o dirigir-se a:
Bea triz Ruivo - Tel. 67 10 42; au Zi ld~ Carval hn - Tel. 243 14 54,
ou , por escrito,a OTC - A.v. /\nt9J\ug . de 1~g ui 0.r 3D (S•.::de proviso~~l,~).: ·
A OTC ap2la pa ra a participa~~o activa dos t rabalhadcres cient1fi
na Campanh a de Uni dade t~ Di nami za
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