DEPARTAMENTO DE DOCENTES APOSENTADOS | BOLETIM INFORMATIVO N.º18 | ANO 4 | ABRIL DE 2017

EDITORIAL
Estamos em pleno Abril,
mês de festa e também
de luta. Pelo País
desenvolvem-se
iniciativas para
comemorar os 43 anos
da Revolução dos
Cravos, para relembrar o
dia em que se pôs fim à
ditadura em Portugal e
em que começaram a
ser dados passos pela
construção dum estado social, de liberdade e de democracia.

Resolução para a ação
reivindicativa aprovada pelo
Conselho Nacional da FENPROF

Luta pelos direitos dos
professores, e pela
qualidade da Escola

O Conselho Nacional da
FENPROF reuniu a 18 de março,
em Lisboa, e aprovou uma
Resolução que faz uma avaliação
preocupante da situação em
matéria de educação, traçando
uma perspetiva muito negra de um
conjunto de medidas já tomadas
Nós, aposentados, como mais velhos integramo-nos nestas
iniciativas, com entusiasmo e em unidade com todos os trabalhadores, ou da sua ausência. Em 18 de
abril decorreu junto ao Ministério
para afirmar (designadamente junto dos mais novos) o trajeto
percorrido nestes 43 anos pela transformação da sociedade, contra as da Educação, na Av. 5 de Outubro,
uma Concentração Nacional de
injustiças e as desigualdades, pela valorização do trabalho e dos
Professores e Educadores, sob o
trabalhadores.
lema “Damos o Rosto Pela
Profissão”, uma das decisões
Vamos também envolver-nos nas comemorações do 1.º de Maio,
presentes na Resolução . Ler +
Dia do Trabalhador, para exigir que direitos alcançados pela luta
durante estes 43 anos e, entretanto, eliminados pelas políticas
capitalistas desencadeadas sejam repostos e sejam desenvolvidas
políticas de paz e de bem-estar social para todos os trabalhadores.
Em unidade e com determinação venceremos. Estamos preparados
para dar continuidade à concretização das nossas reivindicações com
três momentos de reflexão importantes:
- 8ª Conferência da Inter-reformados (boletim n.º 17).
- Plano de Ação do Departamento de Aposentados da FENPROF
(DA/FENPROF).
- Resolução do Conselho Nacional da FENPROF (CN) realizado no
dia 18 de março.
Apelamos a vossa atenção para os dois últimos documentos. No
Plano de Ação estão as nossas especificidades. Na Resolução há
aspetos de união na ação, pois somos todos professores, os que
estão no ativo e os aposentados. Informados para melhor agir.

Professores em força no 1º de Maio!

Acabar com a penalização
das longas carreiras
contributivas
O Governo apresentou
recentemente um documento
sobre as reformas antecipadas,
proteção das carreiras longas,
onde para além de reafirmar as
posições anteriores, acrescentou
informação mais detalhada em
relação às penalizações e

bonificações.
“A última reunião do Conselho
Nacional última reunão do
Conselho Nacional, órgão
máximo da Federação entre
Congressos, deixou um forte
apelo à participação dos
professores e dos investigadores
nas iniciativas a desenvolver pelo
movimento sindical unitário,
"tanto no âmbito das
comemorações do 25 de Abril,
como das manifestações a
realizar no 1º de Maio, que
deverá ser um grande dia de luta
dos trabalhadores portugueses".
Ler +

Mais regras avulsas que ficam
muito aquém dos direitos e
objetivos dos trabalhadores e que
deixam de fora a Administração
Pública.
Ler +

Ações comuns para
melhorar a reforma e a
vida dos reformados e
idosos (Congresso de
Bordéus)

A IR/CGTP-IN participou no XI.º
Congresso da União Confederal
de Reformados, organismo
específico da Confederação Geral
Nós, aposentados, somos cidadãos de pleno direito
de Tabalhadores (UCR-CGT) que
se realizou em Bordéus de 12 a 15
“O Orçamento de Estado aprovado para 2017 continua muito aquém
de março. O Congresso aprovou
dos nossos objetivos, mas não será por isso que nos
uma proposta de trabalho, a que
desmobilizaremos. Unidos com todos os
trabalhadores, prosseguiremos ativos e mobilizados para desencadear damos acesso, e que vem ao
encontro do nosso plano de ação,
iniciativas e lutas pela defesa e conquista dos nossos direitos e por
realizar ações e formas de luta em
uma aposentação digna numa sociedade mais justa.” Ler +
unidade com organizações que o
DA integra, nomeadamente, de
Relatório de Atividades de 2016
âmbito internacional. Ler +
“O Departamento de Aposentados da FENPROF continuará a cumprir
o papel de unir os docentes aposentados e de organizar a sua luta,
em articulação com todo o MSU, pela defesa das suas justas
reivindicações, dando sentido a uma intervenção cívica e política de
cidadãos de plenos direitos.” Ler +
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