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Rendimentos e Direitos

Prosseguir com a sua reposição
Com a luta organizada criámos melhores condições para a defesa dos
nossos interesses como trabalhadores – no ativo e aposentados – e criámos
condições para termos um Governo que, em vez de prosseguir com a destruição
de direitos e das nossas condições de vida, assumiu compromissos,
nomeadamente no que diz respeito a pôr fim à política de agravamento da
exploração e empobrecimento através de políticas de recuperação de
rendimentos, de criação de emprego, de combate à precariedade, de reforço das
políticas sociais e de valorização dos serviços públicos universais e de qualidade,
pelo que vale a pena lutar.
Foi uma luta de muita resistência, mas apesar disso o governo PSD/CDS fez
uma destruição feroz das nossas vidas. A par de políticas objetivando a
destruição dos serviços públicos – Educação, Saúde, Segurança Social - as
pensões continuaram a não ser atualizadas, os impostos aumentaram
brutalmente, bem assim os preços de bens essenciais como a alimentação,
eletricidade, gás, transportes, medicamentos, taxas moderadoras do SNS e
exames complementares.
Com a luta organizada mostrámos que o tempo dos sindicatos não terminou e
que existe alternativa.
Apesar do atual quadro político mais favorável aos trabalhadores, a realidade
mostra-nos que há que dar continuidade à luta pelos nossos direitos e de nos
mantermos organizados e participativos nos nossos sindicatos.
O Orçamento de Estado para 2017 está em construção. Há que combater a
pressão e chantagem da Comunidade Europeia e do FMI sobre o Governo para
que este mantenha os compromissos já assumidos e prossiga uma política de
reposição de rendimentos e de direitos.
OE 2017 - Posição CGTP-IN | OE 2017 – Posição da FENPROF

A CGTP-IN apela à subscrição de Petição

Concentrações em
Lisboa, Porto e Faro
AUMENTAR AS PENSÕES
– MELHORAR AS CONDIÇÕES DE VIDA…
…continuam a ser razões para
continuarmos unidos para a luta que se
venha a considerar necessário realizarmos
e são os objetivos das concentrações
promovidas pelo MURPI às quais se junta a
INTER-REFORMADOS/CGTP-IN que apela à
participação dos Reformados, Aposentados e
Pensionistas nas Concentrações a realizar
em:
LISBOA – dia 22 de outubro pelas 15 horas
no Largo de Camões
PORTO – dia 28 de outubro pelas 15 horas
na Praça dos Poveiros
FARO – dia 29 de outubro no Mercado
Municipal

A petição defende direitos essenciais dos trabalhadores e nós, Juntos lutamos pelos direitos de
aposentados, como trabalhadores que fomos, temos o dever cívico de a todos os aposentados, incluindo o
subscrever.
aumento de todas as pensões!
 Garantir o direito à contratação coletiva
 Revogar a norma da caducidade das convenções coletivas
Administração Pública
 Assegurar o direito de negociação na Administração Pública
Assina a Petição (clicando aqui)

À atenção dos docentes Aposentados em 2016
Revalorização das remunerações anuais para o cálculo das pensões
http://www.fenprof.pt/APOSENTADOS/?aba=90&mid=241&cat=483&doc=10520

Proposta
Reivindicativa
Comum – 2017

http://www.fenprof.pt/APOSENTADOS/?a
ba=90&mid=241&cat=483&doc=10497
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