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O BLOCO EM LUTA POR UM
ESTADO SOCIAL PARA TODOS
ESTE BOLETIM TAMBÉM SUMARIA A REUNIÃO DE 14 DE JANEIRO DE 2020

REUNIÃO DE 14 Análise política - Sobre a situação política nacional, debateu-se o Orçamento
JANEIRO /LISBOA de Estado (em particular as medidas relacionadas com o Grupo+60),
as propostas do Bloco e as decisões da Mesa Nacional do Bloco de Esquerda
de dia 2 de Fevereiro.

BALANÇO DA • Foi feita uma resenha sobre como surgiu a iniciativa e os contactos realizados
PARTICIPAÇÃO DO no processo da sua organização.
GRUPO +60 NA • Verificou-se que a APRe! enquanto associação não se envolveu na iniciativa,
INICIATIVA DA APRE! pelo contrário a atuação da Direção da APRe! foi no sentido de ser um
(JANEIRAS) constrangimento à expressão pública da defesa dos reformados/as e pensionistas,
ficando confinada a ser uma iniciativa organizada pelo Grupo de Teatro de Coimbra
da APRe!.

• Da parte do Grupo+60 houve uma participação expressiva e de acordo com
o previamente combinado: foram feitos cartazes com as frases divulgadas pela
organização; participaram cerca de 10 elementos do grupo. Foi, ainda, feita
cobertura pelo Esquerda.net.
•
Foi dada a informação e debatida uma crítica recebida à intervenção
da coordenação do Grupo+60 na reportagem realizada pelo Esquerda.net
sobre as “Janeiras”.
• Foi analisada a presente situação da APRe! visível nas contradições existentes
na organização deste evento e na posterior demissão da Direção e consequente
convocação do novo processo eleitoral.
• Foi abordado o próximo cenário de eleições na APRE!.

ATIVIDADES • Sobre o 4º Encontro Nacional +60 foram dadas algumas informações sobre
FUTURAS DO situações confirmadas: o local da sua realização, a Casa da Imprensa, em Lisboa
GRUPO +60 e a presença dos/das oradores/as já convidados/as - professores/as Manuel
Lopes, Isabel do Carmo e Ana Fernandes.

• Foi levantada a questão da anterior proposta do Grupo +60 de se organizar
um protesto contra o aumento das comissões na CGD e sugerido que
se mantivesse como iniciativa a concretizar.

OUTRAS • Dia 15 de Janeiro há uma jornada de luta dos/das reformados/as, organizada
INFORMAÇÕES pela Inter-Reformados/CGTP-IN e pelo MURPI, em várias cidades do país.
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Em Lisboa a concentração é frente à sede da Segurança Social.
• No final do mês de Janeiro irá realizar-se uma reunião do grupo de associados/
as da APRe! identificados como GRC (Grupo de Reflexão C), em data a marcar.

JÁ DEPOIS • No dia 15 de Janeiro - estivemos presentes na jornada de luta dos/as Reformados/
DA REUNIÃO as organizada pela Inter-Reformados/CGTP-IN e pelo MURPI, em frente à sede
da Segurança Social, em Lisboa.

• No dia 30 de Janeiro - realizámos uma reunião alargada da coordenação do
Grupo +60, na sede do Bloco (Palmeiras).
• No dia 31 de Janeiro - participámos na manifestação nacional da Administração
Pública.
• No dia 02 de Fevereiro - estivemos presentes na Mesa Nacional, foi feita uma
intervenção (Luísa Cabral) no sentido da clarificação da posição do Bloco sobre
as pensões a constar na resolução política aprovada.
-------------------------------------------------------------------------------------------

PRÓXIMA REUNIÃO 11 de Fevereiro 2020, às 14h30 nas Palmeiras
Proposta de Ordem de Trabalhos
1. Análise política.
2. Informações.
3. 4º Encontro Nacional +60.
4. ADSE
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