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A EDUCAÇÃO NÃO É
UMA MERCADORIA

2017 - Ano de reforço da
organização dos aposentados

No próximo dia 18 vamos dizer alto e
bom som que a educação não pode ser
transformada num negócio. No negócio
procura-se ( legitimamente) o lucro,
mas na educação o que se procura é
criar as condições de igualdade para
que todos possam vir a ser cidadãos,
empenhadamente críticos, com um
formação integral que a todos
humanize e ajude à felicidade
individual assente no bem estar
coletivo. No negócio impera a
concorrência, na educação impõe-se a
solidariedade e a ajuda mútua – porque
a escola tem de ser inclusiva, inclusão
que só a escola pública garante. Na
concorrência do negócio, os mais fortes
derrotam os mais fracos; na educação e
na escola não pode haver derrotados: a
escola tem de ser de qualidade para
todos , o que só a escola pública pode
conseguir.

8.ª Conferência da Inter-Reformados
2.ª Conferência Nacional de Docentes
Aposentados da FENPROF

Nós, docentes aposentados, não
aceitaremos que a aposta a que
dedicamos boa parte da nossa vida – a
de uma escola que, corporizando o
princípio da igualdade – pelo menos, o
da igualdade de oportunidades –
ajudasse a construir uma sociedade
mais justa e igualitária ceda perante a
gula do lucro e muito menos de um
lucro privado garantido pelo Estado,
isto é, pelos impostos de todos nós.
Por isso estaremos na manifestação do
próximo dia 18. Irmanados com todos
os que não desistem de lutar por uma
sociedade que dignifique cada homem,
cada mulher, cada criança, com a
consciência de que uma Escola Pública
de qualidade para todos é a raiz da
sociedade que sonhámos e de que
queremos continuar a ser construtores.

+ info AQUI

REFLEXÃO...
. Subida do Salário Mínimo Nacional
para 600 euros;
- Aumento real dos salários,
considerando os seguintes critérios: o
incremento da participação da
retribuição do trabalho no Rendimento
Nacional; o agravamento do custo de
vida, as perdas salariais resultantes dos
cortes impostos pelo Governo de
direita, o agravamento da carga fiscal
sobre o trabalho e uma mais justa
repartição da riqueza produzida pelos
trabalhadores;
- Defesa intransigente de
pensões dignas - aumento intercalar de
todas as pensões;
... são algumas das reivindicações da
CGTP-IN, com o argumento das
condições económicas difíceis por que
passamos. No entanto a diferença
entre os vencimentos dos
trabalhadores e os dos gestores é
escandalosamente maior.
Se alguma dúvida houvesse, o estudo
da Deco dá razão à nossa luta.
Fosso salarial entre patrões e
trabalhadores continua a aumentar

Após o XIII Congresso da CGTP-IN e do
12º Congresso da FENPROF o ano de
2017 terá dois momentos de grande
importância na nossa vida sindical:
a 8.ª Conferência da IR, em 10 de
Fevereiro, e a 2.ª Conferência Nacional
de Docentes Aposentados, em data
ainda a marcar.
Estas duas Conferências terão como
grande objetivo analisar o trabalho
feito e perspetivar a atividade futura.
Relembramos que a Inter-Reformados
é a organização específica dos
trabalhadores
reformados/aposentados onde nós
professores nos incluímos e estamos
representados nos orgãos dirigentes.
O reforço do trabalho destas estruturas
é um imperativo e cada um de nós tem
o dever de contribuir para que assim
seja.
Assim, desde já vos convidamos a
reflectirem e, na altura precisa, a
participarem, com entusiasmo, na
análise dos documentos que irão ser
postos à discussão para o
prosseguimento da nossa ação em
defesa das nossas reivindicações.
A força e a eficácia da ação será tanto
maior quanto maior for o número de
intervenientes.
Clique aqui:
A Reforma como direito que é deve
proporcionar todas as condições
necessárias a uma vida com dignidade.
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