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12º Congresso da FENFROF
29 e 30 de abril

VAMOS PARTICIPAR! O 25 de Abril e o 1.º de Maio estão à porta.
Dias de festa e de luta para todos os trabalhadores quer ainda no
ativo, quer já numa situação de reforma. Nesses dias manifestemos
nas ruas a nossa alegria e o nosso reconhecimento aos
trabalhadores que, dia após dia, se têm envolvido na luta pela
conquista de Direitos, da Democracia, da Justiça, da Paz.
Manifestemos também nas ruas que tanta luta, tanta resistência não
foi em vão. A luta vai continuar. Queremos um Portugal mais justo
onde não haja desemprego, empregos precários e crianças com
fome, sem futuro. VAMOS TODOS PARA A RUA.

A FENPROF define a ação a levar por diante nos próximos 3
anos em defesa de um futuro melhor para os Docentes e para a
Escola Pública - transmissão em direto no "site" da FENPROF
VER+ EM:

https://www.youtube.com/watch?v=5WnrecQ2Gsk

ADSE
Perante a intenção declarada do Governo de concretizar a chamada
“reforma do modelo de Assistência na Doença aos Servidores do
Estado” (ADSE), é imperioso estarmos atentos/as e, se necessário,
atuantes.
LER+ EM:
http://www.fenprof.pt/APOSENTADOS/?aba=90&mid=241&cat=560&doc
=10101

É hora de pôr fim aos paraísos fiscais
O que até agora foi revelado (escândalo "papéis do Panamá") não é
mais do que a ponta do iceberg, considerando os inúmeros
paraísos fiscais que existem em todo o mundo, alerta a CGTP-IN.
Este caso põe a nu o facto de nada se ter feito desde a crise
financeira internacional de 2007/2008, apesar das solenes
promessas e compromissos anunciados pela UE, os países do G20
e da OCDE, de combate efectivo à especulação financeira e, em
geral, às causas que desencadearam uma crise que não foi ainda
ultrapassada.

LER+ EM:
http://www.fenprof.pt/APOSENTADOS/?aba=90&mid=241&cat=485&doc
=10104

LER+ EM:
http://www.fenprof.pt/?aba=27&mid=115&cat=226&doc=10090
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