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As eleições estão aí!
Não podemos deixar atraiçoar a memória, nem deixar-nos
convencer por discursos construídos para isso mesmo.
Nós, aposentados, temos mais do que razões para não esquecermos o que este governo PSD/CDS-PP nos fez. Implementou
medidas no campo económico, fiscal, do bem-estar e da saúde que nos empobreceram, que nos tornaram a vida muito mais
difícil e que geraram grande insegurança (que se mantém), nomeadamente quando faz parte do seu plano de acção o corte de
600 milhões em pensões.
Por tudo isto, temos muito trabalho a fazer, cada um individualmente – esclarecermo-nos, esclarecer outros… IR VOTAR NO
DIA 4 DE OUTUBRO.
Como diz o Secretário-Geral da FENPROF no edital do último JF:
“…chegou o momento em que ninguém pode ser atraiçoado pela memória e deixar-se convencer por discursos construídos
para isso mesmo. No dia 4 de outubro, se na verdade queremos mudar, teremos de levar essa vontade até ao voto. Há, desde
logo, uma condição que se torna necessária à mudança: derrotar aqueles que querem consolidar e aprofundar as nefastas
políticas que impuseram nos últimos quatro anos. Sabendo, contudo, que isso poderá não ser suficiente para a mudança, há
que conhecer o que cada partido se compromete a fazer no futuro e ter em conta as provas que, esses mesmos, já nos deram
no passado”

O nosso voto será fundamental...
É dado destaque às propostas que são feitas para as áreas da Educação,
Ciência e Cultura, mas é importante conhecer os programas na sua
globalidade, pois áreas como a saúde, a segurança social, as políticas
de defesa, segurança ou internacional, são do interesse de todos os
cidadãos, independentemente da sua profissão.
LER+ EM: http://www.fenprof.pt/?aba=27&mid=115&cat=226&doc=9641

Jornada de esclarecimento e luta em
defesa dos nossos direitos
De novo, a Frente Comum da Administração Pública voltou
à rua com a exposição sobre a situação da aposentação e dos
aposentados. Uma iniciativa pública importante
LER+ EM:
http://www.fenprof.pt/APOSENTADOS/?aba=90&mid=241&cat=485&
doc=9691

Partidos com representação parlamentar
CGTP-IN contra o plafonamento e o
falam sobre futuro da educação e da prof congelamento das pensões de reforma
issão
A CGTP-IN considera que o limite para as contribuições
- o caso da Aposentação
sociais (plafonamento), defendido pelo PSD/CDS para a
À semelhança do que fez em anteriores atos eleitorais para a
Assembleia da República, a FENPROF pediu, aos partidos
políticos com representação parlamentar, respostas para 23
questões colocadas pelo Secretariado Nacional.

segurança social é um crime social. O país precisa de mais
e não de menos receitas de contribuições sociais e do
reforço das transferências do Estado para fazer frente a
problemas que se traduzem no aumento das desigualdades,
da pobreza e da exclusão social.

LER+ EM:
http://www.fenprof.pt/APOSENTADOS/?aba=90&mid=241&cat=560&doc=
9692

LER+ EM:
http://www.fenprof.pt/?aba=27&mid=115&cat=226&doc=9694
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