
Próximos compromissos do grupo de reformados ou pré-reformados: preparar um 
panfleto para apresentar à população as razões do Bloco na luta pela segurança 
social e os objectivos fundamentais para 2015 – recuperar as pensões, alargar a 
protecção social, combater as causas da pobreza. Esse será o tema mais importan-
te da reunião da próxima 3ªf.

Reunião de 2 de dezembro 2014. 
Acerca das senhas de presença em reuniões autárquicas: recebemos uma respos-
ta, ainda que não definitiva, sobre os valores recebidos por autarcas referentes às 
presenças em reuniões. Independentemente sobre se esses valores são recebidos ou 
doados ao partido pelos respectivos autarcas, o valor tem de ser declarado como 
rendimento no IRS, não constituindo no entanto nenhuma violação da lei porque não 
é remuneração, mas sim uma espécie de ajudas de custo. A alternativa é não receber.
 
Nesta reunião os assuntos debatidos foram os seguintes: 
- Foram debatido o congresso do PS e seus impactos para o povo; a convenção do BE 
e os novos órgãos directivos; a  política de saúde imposta pelo governo, com graves 
consequências para os utentes do SNS.  
Discutimos ainda as actividades das organizações autónomas e a necessidade do BE 
as apoiar na sua intervenção social. Em particular, discutimos o que se passa na Apre! 
com a sua nova direcção, procurando aumentar a intervenção dos bloquistas com 
propostas interventivas.

A curto prazo continuaremos a reunir-nos, na 1ª terça-feira de cada mês, sempre que 
possível, com novos convidados que nos esclarecerão sobre a problemática da segu-
rança Social e do Estado Social em geral.
 
A próxima reunião será no dia 6 de Janeiro, pelas 15 horas, na sede nacional do Bloco, 
Rua da Palma, Lisboa. Agradecemos que passem informação a outros aderentes.

Para os activistas que estão envolvidos nos movimentos sociais dos pensionistas e re-
formados, em outros lugares do país, manteremos esta informação regular, incluindo 
os textos que discutirmos e um resumo dos nossos trabalhos. E incluiremos nesta fo-
lha o que nos mandarem de outras organizações do Bloco sobre as suas intervenções.
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