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APOSENTADOS NA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Preocupações face
ao Orçamento de Estado
para 2015
Entre os dias 14 e 20 de Novembro, a Comissão Nacional de Aposentados da Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública (CNA/FCSAP) foi recebida por representantes dos Grupos
Parlamentares da Assembleia da República, na sequência dos
pedidos de audiência que lhes dirigiu com o objetivo de expor as
preocupações dos aposentados face à proposta de Orçamento de
Estado para 2015, então em discussão, e outras medidas políticas e
legislativas que lhes dizem respeito.
No decorrer das audiências a CNA/FCSAP entregou um documento
onde descreveu os principais fatores que agravaram as condições de
vida dos aposentados. Os deputados, com excepção do CDS que não
mostrou qualquer abertura escudando-se na crise, assumiram as
reivindicações apresentadas e consideraram ser de rever a lei n.º
11/2014 (estabelece os mecanismos de convergência do regime de
protecção social da função pública com o regime geral da segurança
social) que muito penaliza os futuros aposentados.
Ler +
http://www.fenprof.pt/APOSENTADOS/?aba=90&mid=241&cat=486&doc=9119

Pelo direito a trabalhar com vida pessoal e familiar

CLICA AQUI PARA LERES:

A CIMH, da CGTP-IN, promove no dia 10 de dezembro, pelas 15h00,
em Lisboa, uma ação pública sobre a importância dos horários de
trabalho e a conciliação da vida profissional com a pessoal e familiar.
Sob o lema "Direito a trabalhar com vida pessoal e familiar" esta
iniciativa de rua que se enquadra no âmbito do “Ano Europeu da
conciliação entre a vida profissional e a vida familiar", terá lugar na Rua
do Carmo (junto ao Rossio) entre as 15h00 e as 17h00.
Ler + http://www.fenprof.pt/?aba=27&mid=115&cat=226&doc=9114
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