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JUNTOS!
Mário Nogueira | Secretário Geral |
O tempo que vivemos é de ação ou não
fosse de discussão e aprovação de mais um
Orçamento do Estado, neste caso, para
2019. É um tempo em que se discutem
opções e em que os discursos hipócritas
acabam por ser desmascarados, na medida
em que, não raras vezes, compromissos e
promessas dos governantes não têm
qualquer correspondência no documento que
deveria conter as verbas para os satisfazer.
O que antes se afirma é válido para as
famílias, para os serviços públicos e também
para os trabalhadores, estejam eles no ativo
ou aposentados. Neste último caso e, em
particular, para os professores, os últimos
Orçamentos do Estado não têm
correspondido às expetativas de quem
esperava que, num contexto político inédito,
algo de muito significativo pudesse ter
acontecido. Tal não significa que o quadro
político anterior fosse mais favorável e, nele,
se resolvessem mais e melhor os problemas.
Nada disso. Contudo, era indisfarçável em
muitos colegas aposentados (como nos do
ativo), que o seu horizonte de mudança ia
muito para além da que tem acontecido,
mesmo acrescida da que poderá ainda
acontecer. | Para ler + clique aqui

Revalorização das
remunerações anuais para o
cálculo das pensões
A formação das pensões de aposentação, de
velhice e de invalidez tem por base os
rendimentos do trabalho, revalorizados
anualmente, tendo em conta a evolução da
inflação. | Para ler + clique aqui

InterReformados – Uma força
que conta
Assim se chama o Boletim da InterReformados, que caracteriza muito bem o
trabalho que aqui se faz, uma vez que
congrega todos os aposentados/reformados
do Movimento Sindical Unitário. Aqui se
debatem os problemas e as lutas de todos
articulando-os, equilibrando-os…dando mais
força à luta! | Para ler + clique aqui - poderá
consultar o nº 16 de julho de 2018.

1º Congresso dos Professores
Aposentados da FENPROF

25.º
ANIVERSÁRIO
No próximo dia 26 de novembro
vamos comemorar a realização do
1° Congresso Nacional dos
Professores Aposentados, da
FENPROF. Foi há 25 anos na Aula
Magna da Reitoria da Universidade
de Lisboa, durante dois dias 25 e 26
de novembro de 1993. | Ler + clique
aqui
ADSE

As mentiras do Expresso e do Sr.
Óscar Gaspar e a necessidade de
informar com verdade os
beneficiários da ADSE
O Dr. Eugénio Rosa responde aos
ataques do sr. Óscar Gaspar,
presidente da Associação
Portuguesa da Hospitalização
Privada, empregado bem pago dos
grandes grupos privados da saúde,
e aos ataques do jornal Expresso à
ADSE. | Ler + (clique aqui)

InterReformados nas "Xornadas
Sobre Pensións"
A Inter-Reformados, CGTP-IN (IR) foi
convidada a participar nestas “Xornadas”
que se realizaram em Santiago de
Compostela, Espanha, nos dias 28 e 29 de
Setembro.
Como dizia o subtítulo tratou-se de reflectir
sobre o futuro das pensões: “Galiza, Estado
Espanhol e Europa”; foi uma organização
liderada por Lídia Senra, deputada europeia
GUE/NGL mas com grande trabalho de
MODEPEN, movimento em defesa das
pensões, galego. | Para ler + clique aqui
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