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Sim, acho bem!!!
como e possível trabalhar sabendo que o $ não vai ser pago?
como trabalhar horas por fora quando se sabe que tirarão um direito de reforma?
deveríamos era parar todos para ver se mudava a politica nacional, e deixar de
estarmos a fazer sacrifícios , enquanto os políticos não lhes falta nada... e assim
mesmo!!!!

CM Segunda-feira, 16 Janeiro
- Carlos Dias
A única instituição a funcionar em condições era até aqui a P J, que prendia os
bandidos, para depois os meritíssimos juizes, com a sua sabedoria inata porem
depois os ditos cá fora. Agora tudo se tenta para deitar abaixo a PJ. Mas que país
este, ao que chegou...
Quarta-feira, 11 Janeiro
- Jacinto
No contacto que tive com a PJ só me resta elogiar o seu trabalho e a
responsabilidade com que exercem as suas funções. Assim, se faltar dinheiro à PJ,
o País e o cidadão é que ficam a perder e sujeitos a um país cada vez mais
inseguro.
- J.Silva
Tem sido admirável o trabalho que estes agentes fazem sem praticamente meios
nenhuns. Vendo o que se está a passar no país esta deveria ser uma das
instituições mais fortes, com todos os meios. Os cidadãos agredeciam, mas existem
"outras prioridades". Os que nos desgovernam é não dispensam os salameques e,
os carros topo de gama para mostrar ao vizinho, isso não falta!
Foxtrot
Ainda ninguém reparou que esta é a única Polícia que prende políticos? Se você
fosse político, daria meios à PJ?
- Salazar
Trabalho nesta casa há mais de 11 anos e isto é uma vergonha penso que no dia
que começar o crime violento a chegar á cupula toda a política de segurança muda.
Quando é necessario ter uma policia de investigação mais dinamica,mais forte no
combate ao crime é estas noticias que saem para a opinião publica que põem em
causa uma instituição que tão boas provas tem dado. Imaginem o criminoso como
fica

