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SSeettttiimmaannaa  CCoorrttaa  
ee  TTuurrnnoo  iinn  44aa  

AArrrriivvaa  iill  ggrraannddee  ggiioorrnnoo  
  

FFiinnaallmmeennttee,,  ddooppoo  ttaannttaa  aatttteessaa,,  iill  ggrraannddee  
ggiioorrnnoo  sseemmbbrraa  oorrmmaaii  eesssseerree  pprroopprriioo  aallllee  
ppoorrttee..  LLuunneeddìì  2233  ffeebbbbrraaiioo  22000099  ddaallllee  oorree  
1100..0000,,  llaa  CCoonnssaapp  ((cchhee  hhaa  vvoolluuttoo  ffoorrtteemmeennttee  
qquueessttaa  rriiuunniioonnee,,  rreeggoollaattaa  ddaallll’’aarrtt..  55  ddeell  
vviiggeennttee  AA..nn..qq..))  ssiieeddeerràà  ddii  ffrroonnttee  aallllaa  
DDiirreezziioonnee  ddeellll’’IIssppeettttoorraattoo  ee  aall  ffiiaannccoo  ddeeii  
ssiinnddaaccaattii  pprroovviinncciiaallii  cchhee  pprreennddeerraannnnoo  ppaarrttee  
aallll’’iinnccoonnttrroo..  
II  ppuunnttii  dd’’aannaalliissii  ee  ddii  pprrooppoossttaa  ssaarraannnnoo  
ssoossttaannzziiaallmmeennttee  dduuee::  aattttiivvaazziioonnee  ddeellllaa  
sseettttiimmaannaa  ccoorrttaa  ppeerr  aallccuunnii  uuffffiiccii  bbuurrooccrraattiiccii  
ddeellll’’IIssppeettttoorraattoo  cchhee  nnee  hhaannnnoo  eesspprreessssoo  iill  

ggrraaddiimmeennttoo    ggiiàà  ddaa  oollttrree  11  aannnnoo  ((rriiccoorrddiiaammoo  cchhee  ggiiàà  nneell  ffeebbbbrraaiioo  ddeell  22000088  
ssii  ttrroovvòò  uunn’’iinntteessaa  ttrraa  ssiinnddaaccaattii  llooccaallii  ee  DDiirreezziioonnee,,  ppooii  ““ddiissddeettttaa””  ppeerr    
aasssseennzzaa  ddii  ccoonnffrroonnttoo  ccoonn  ttuuttttee  llee  OOOO..SSSS  pprroovviinncciiaallii..  LLuunneeddìì  ccii  ssaarràà  iill  
ccoonnffrroonnttoo,,  llaa  vvoottaazziioonnee  ee  llaa  pprroobbaabbiillee  aapppprroovvaazziioonnee))..    
IInn  ggeenneerree  llaa  vvoolloonnttàà  ssccrriittttaa  ddeeii  ddeessttiinnaattaarrii  ddeell  nnuuoovvoo  oorraarriioo  ((llaa  sseettttiimmaannaa  
ccoorrttaa))  ““ssppoossttaa  ee  ssppoosstteerreebbbbee  ””  llee  mmoonnttaaggnnee,,  uunn  ggrraaddiimmeennttoo  ssccrriittttoo  cchhee  
nnoottoorriiaammeennttee  ddoovvrreebbbbee  mmeetttteerree  ttuuttttii  dd’’aaccccoorrddoo,,  sseennzzaa  dduueellllii,,  ddiivveerrggeennzzee      
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ee  ooppppoossttee  ppoossiizziioonnii..  VVeeddrreemmoo  ttrraa  ppoocchhee  oorree  ccoommee  ssaarràà  llaa  vveerraa  ppoossiizziioonnee  
ddeeii  ccoonnvvooccaattii  aall  ttaavvoolloo  ddii  ddiiaallooggoo,,  nnooii  aabbbbiiaammoo  ttuuttttii  ii  bbuuoonnii  pprrooppoossiittii  ee  
ttuuttttaa  llaa  vvoolloonnttàà  ddii  sseeggnnaarree  uunn  ppaassssoo  iimmppoorrttaannttee  ppeerr  uunn  ccaammbbiiaammeennttoo  aallllee  
vveecccchhiiee  aabbiittuuddiinnii  ddeellll’’IIssppeettttoorraattoo  cchhee,,  aa  nnoossttrroo  ggiiuuddiizziioo,,  hhaannnnoo  ffaattttoo  iill  
lloorroo  tteemmppoo,,  ppeerr  ddaarree  ssppaazziioo  aa  mmooddeellllii  dd’’oorraarriioo  ppiiùù  ccoorrrriissppoonnddeennttii  aaii  rriittmmii  
llaavvoorraattiivvii  pprreesseennttii  ee  ffuuttuurrii..  VVeeddrreemmoo!!  NNooii  aabbbbiiaammoo  ttaannttaa  vvoolloonnttàà  ddii  
ccoossttrruuiirree  bbeennee  ee  iinn  mmeegglliioo,,  ppeerr  rreennddeerree  uunn  sseerrvviizziioo  mmiigglliioorree  ssoottttoo  dduuee  
aassppeettttii::  nneecceessssiittàà  ddeell  ppeerrssoonnaallee  ee  mmiigglliioorree  pprrooffiittttoo  llaavvoorraattiivvoo..  
IIll  sseeccoonnddoo  ppuunnttoo  dd’’aannaalliissii  ee  ccoonnffrroonnttoo  ssaarràà  llaa  pprrooppoossttaa  ddeellllaa  nnuuoovvaa  
ttuurrnnaazziioonnee  ppeerr  ggllii  ooppeerraattoorrii  ddeellllaa  SSaallaa  OOppeerraattiivvaa  aa  PPaallaazzzzoo  CChhiiggii  ((ttuurrnnoo  
ccoonn  1144..0000//2222..0000--0077..0000//1144..0000--2222..0000//0077..0000  ((ddaa  eeffffeettttuuaarree  iill  ggiioorrnnoo  
sseegguueennttee  llaa  mmaattttiinnaa))  ––  RRiippoossoo  ..  SSeennzzaa  ttrrooppppoo  rriippeetteerrccii,,  nnee  aabbbbiiaammoo  ppaarrllaattoo  
ee  ssccrriittttoo  ffiinn  ttrrooppppoo  iinn  mmaatteerriiaa,,  ii  vvaannttaaggggii  ssoonnoo  iinndduubbbbii  ee  nnootteevvoollii,,  ttaannttoo  ddaa  
ffaarr  rreeggiissttrraarree  iill  ggrraaddiimmeennttoo  ddii  ttuuttttii  ggllii  aaddddeettttii  aallllaa  SSaallaa  OOppeerraattiivvaa,,  
ccoommpprreessii  ii  cc..dd..  ““ssoossttiittuuttii  ddii  SSaallaa  OOppeerraattiivvaa””..  SSee  llaa  llooggiiccaa  nnoonn  vvaa  ccoonnttrroo  
tteennddeennzzaa,,  ccoonnttrroo  uunnaa  vvoolloonnttàà  ccoossìì  iimmppoonneennttee  ((pprraattiiccaammeennttee  ttuuttttii))  
rriitteenniiaammoo  nnoonn  ddoovvrreebbbbeerroo  eesssseerrccii  pprroobblleemmii  ppeerr  llaa  ssppeerriimmeennttaazziioonnee  ddeell  
ttuurrnnoo  ((ppeerr  uunn  ppeerriiooddoo  ddii  pprroovvaa  ddaa  ccoonnccoorrddaarree))..  VVeeddrreemmoo  llaa  vvoolloonnttàà  ccoommuunnee  
ccoossaa  rriissppoonnddeerràà..    
LLaa  CCoonnssaapp  ssuu  qquueessttoo  ppuunnttoo  dd’’aannaalliissii  iinntteennddee  iinnoollttrree  llaasscciiaarree  uunnaa  ffiinneessttrraa  
aappeerrttaa  aanncchhee  ppeerr  aallttrrii  aammbbiittii  llaavvoorraattiivvii  ddeellll’’IIssppeettttoorraattoo  cchhee  ggrraaddiirreebbbbeerroo  
qquueessttaa  nnuuoovvaa  ttuurrnnaazziioonnee..  
RRiiccoorrddiiaammoo  ppeerr  ttuuttttii  cchhee  ii  tteerrmmiinnii  ddeellll’’aapppprroovvaazziioonnee  ddeellllee  pprrooppoossttee  ssoonnoo  llee  
sseegguueennttii::  ssii  ppeerrffeezziioonnaannoo  qquuaannddoo  vveennggoonnoo  ssoottttoossccrriittttee  ddaaii  ttiittoollaarrii  ddeeggllii  
UUffffiiccii  iinntteerreessssaattii  ee  ddaallll’’OO..SS..  oo  ddaallllee  OOOO..SSSS..  cchhee  rraapppprreesseennttaannoo  llaa  
mmaaggggiioorraannzzaa  aassssoolluuttaa  ((5500%%++11))  ddaall  ttoottaallee  ddeeggllii  iissccrriittttii..  
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