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EDITORIAL
"Sindicalizados sempre, no trabalho e na reforma reforçar a organização, fortalecer a participação"
Passou já um mês sobre a realização da 8.ª Conferência Nacional da InterReformados/CGTP-IN "Sindicalizados sempre, no trabalho e na reforma - reforçar a
organização, fortalecer a participação", iniciativa de relevo da estrutura sindical que
defende os direitos de uma camada social que representa à volta de um terço da
população portuguesa.
Nela se debateu a necessidade de continuar a tarefa de aperfeiçoamento do
funcionamento da organização e aprovaram documentos que irão nortear a ação da InterReformados nos próximos 4 anos.
Para que, como se afirma, e bem, na Resolução, aprovada na Conferência,
"Reformados: outros desafios…os reformados, pensionistas e idosos tenham consciência
da sua força social, que não abdiquem de assumir, plenamente, a sua participação,
designadamente, na exigência de uma política que corresponda às suas necessidades
quotidianas..." apresentamos, a seguir os documentos aprovados.

Contamos convosco!

Estatuto social e imagem social dos
reformados na sociedade
A “guerra aos velhos”, promovida pelo Governo PSD-CDS/PP, representa mais uma
página negra da política de direita. A aposta no conflito de gerações, na oposição entre
novos e velhos e entre ativos e reformados, visou abrir caminho a ideologias baseadas no
individualismo, no cada um por si, pondo em causa políticas sociais assentes na
solidariedade entre as gerações.

IN Documento de Apoio

Reivindicações imediatas
Impõe-se a continuação da ação e da luta,
para o prosseguimento da defesa, reposição e
conquista de rendimentos e direitos, a
afirmação duma política que garanta a criação
de emprego seguro e com direitos, o aumento
geral dos salários e das pensões, a
dinamização da contratação coletiva como
instrumento de progresso e justiça social e a
melhoria dos serviços públicos e das funções
sociais do Estado
IN Carta Reivindicativa

Organização sindical dos
reformados
…”a nossa organização, com uma já larga
experiência de luta e um património social
imenso, terá de saber potenciar o
enquadramento sindical dos trabalhadores
que, nesta nova fase da sua vida, podem
desempenhar um papel importante na
dinâmica de luta do MSU.
Importa refletir sobre aspetos
organizacionais da nossa estrutura e, em
especial, sobre os métodos de trabalho e as
prioridades para a ação a prosseguir, com
vista ao reforço do contributo da organização
sindical dos reformados para os objetivos de
ação da CGTP-IN.”

Reformados outros desafios

Imagens da 8.ª Conferência Nacional da Inter-Reformados [ir para página da IR]

A FENPROF, agora, também no Facebook.
Visita e deixa o teu Gosto!
[clica aqui]

…”Para a Inter-Reformados/CGTP-IN, o tão
falado envelhecimento ativo deve passar, em
primeiro lugar, pela valorização da população
idosa e pelo reconhecimento do seu
contributo insubstituível para a sociedade.”…
IN A Organização Sindical dos
Reformados

Moção
CONTRA O MILITARISMO E A GUERRA PELA PAZ E PROGRESSO DA
HUMANIDADE
…”A paz, mais do que a simples ausência de guerra, é condição de progresso
económico e social, de sobrevivência da própria espécie humana e de
manutenção da vida sobre a Terra.”…
IN Moção aprovada

Em www.fenprof.pt/aposentados podes aceder a vários documentos que são do teu interesse.
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