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O BLOCO EM LUTA POR UM
ESTADO SOCIAL PARA TODOS
ESTE BOLETIM TAMBÉM SUMARIA A REUNIÃO DE 8 DE MAIO DE 2018

INFORMAÇÕES No começo da reunião, houve um pedido de um camarada no sentido de ser

introduzido um ponto prévio para apresentação de um livro. O Secretariado
aceitou embora a exposição se tivesse alongado em demasia perturbando a
ordem de trabalhos prevista e a discussão sobre questões internas inadiáveis.
Entrando, então, nas Informações, o Secretariado chamou a atenção do Grupo
para o esclarecimento do Bloco sobre as notícias vindas a público a propósito
de subsídios que alguns deputados do Bloco, entre outros, teriam recebido
indevidamente. Esta questão suscitou debate e ficou claro o apoio dos
membros do Grupo aos deputados tendo sido sugerido que seria oportuno a
criação de uma estrutura, no Bloco, que fiscalize a situação com cada deputado
dando orientações muito claras sobre o que é, ou não é, legal. Quanto ao novo
espaço GRUPO+60 no bloco.org, foi relembrado que o espaço está ao dispor
para contribuições dos +60 não esquecendo, claro, que o espaço foi criado em
resposta a insistentes pedidos do Grupo.
Uma informação que não foi dada por esquecimento prende-se com uma reunião
que teve lugar (a 30 de Abril pp) na Câmara Municipal de Lisboa entre um
membro do Secretariado do Grupo+60 e dois elementos da equipa do Vereador
Ricardo Robles para dar a conhecer os projectos relativos à população sénior. A
equipa do Vereador R. Robles gostaria de contar connosco para um Conselho
Municipal de Seniores para o qual, mesmo sendo uma estrutura consultiva, será
muito positivo que possamos contribuir e a equipa da CMLisboa também pediu
sugestões para o projecto “aprendizagem ao longo da vida”.

ANÁLISE E
BALANÇO DA
ACTIVIDADE DO
GRUPO+60

NÃO
ESQUEÇAS:

Neste ponto da ordem de trabalhos, o Secretariado teve de incluir o
esclarecimento indispensável que a chegada, já depois da convocatória da
reunião ter sido divulgada, de um documento do camarada Rui Távora exigia.
Estabeleceu-se um debate bastante acalorado não tendo sido possível fazer
uma análise e balanço como anunciado.Esta análise e balanço era importante
porque está sobre a mesa a eleição de outro Secretariado. De facto, um dos
elementos do Secretariado há dois anos a esta parte que tem aceite continuar
e o outro elemento também considerou que é tempo de ser substituído. Assim,
ficou decidido que na próxima reunião a 5 de Junho, se procederia à escolha de
um novo Secretariado. Relativamente à discussão que se gerou em torno do
documento apresentado, foi decidido formar um pequeno grupo de trabalho
com o objectivo de preparar uma proposta a submeter à reunião de 5 de Junho
sobre a questão das pensões e que será enviada à Coordenadora do Bloco e
à Comissão Política. A urgência deste trabalho prende-se com o facto de ser
agora o tempo de discutir com o Governo questões financeiras relacionadas
com a preparação do OE19. O grupo de trabalho foi constituído e o resultado
dos trabalhos será apresentado na reunião de 5 de Junho.
PRÓXIMA REUNIÃO:

TERÇA, 5 JUNHO, 14H30 | PALMEIRAS
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Antes do grupo de trabalho reunir, o Secretariado pediu a todos os membros
do Grupo+60 que enviassem sugestões para actualização e/ou melhoramento
do Manifesto 2017. Depois, o grupo de trabalho reuniu, avaliou o que tinha
em mãos: o debate na última reunião, as contribuições dos vários membros, o
Manifesto. Pesando tudo isto e face à urgência de concluir a missão de que fora
incumbida, decidiu:
1.	rever o Manifesto Fev. 2017 retirando o que, entretanto, já foi alcançado
e incluindo as novas propostas quando adequado. O Manifesto assim
revisto pode servir para re-enviar à Comissão Política e pode servir para
distribuições;
2.	preparar uma recomendação para enviar à C. Política expondo a questão
inadiável da recuperação e da actualização das pensões;
3. fazer estes documentos até dia 29 quando voltará a reunir;
4.	enviar o pacote para todos os membros do Grupo+60 de forma a que
possam estar preparados para a reunião de dia 5;
5.	no dia 5 (reunião mensal do Grupo+60) limar o que houver a limar para
enviar os documentos juntos para a C. Política.
Temos, portanto, documentos muito importantes para discutir e aprovar. A tua
presença também é fundamental porque para avançar todas as sugestões são
bem vindas.

PRÓXIMA REUNIÃO 5 DE JUNHO 2018 ÀS 14.30 H NAS PALMEIRAS
Proposta de Ordem de Trabalhos
1. Informações
2. Nova edição do Manifesto
3. Eleições para o Secretariado
4. Análise política: o Congresso do PS, a situação em Espanha e em Itália.

NÃO
ESQUEÇAS:
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