BOLETIM #78

GRUPO

60

+

APOSENTADOS, PENSIONISTAS E REFORMADOS | DEZEMBRO 2020

O BLOCO EM LUTA POR UM
ESTADO SOCIAL PARA TODOS
ESTE BOLETIM TAMBÉM SUMARIA A REUNIÃO DE 10 DE NOVEMBRO DE 2020

REUNIÃO DE Análise política - Sobre a situação política nacional, debateu-se (1) Aprovação
10 NOVEMBRO do Orçamento do Estado 2021 e a posição do Bloco de Esquerda; (2) As eleições
(ONLINE) nos Açores e o novo quadro político regional; (3) Vacinação contra a gripe e

respetiva problemática; (4) Medidas de contenção da pandemia, dificuldades
e negacionismo. Sobre a política internacional, debateram-se os resultados das
eleições nos EUA.

INFORMAÇÕES - Foram dadas informações sobre a candidatura da Marisa às presidenciais de
2021 e feito o apelo de mobilização de todos/as na recolha de subscrições;

- Foi feita a análise da Conferência online e presencial da Associação de
Aposentados, Pensionistas e Reformados (APRe!) “Da Pandemia à Inclusão” de
27 de outubro e o balanço da participação dos elementos do GRC;
- Foi informado que a APRe! convocou uma Assembleia Geral presencial para dia
26 de Novembro em Coimbra, o que foi considerado estranho dado o contexto
da pandemia e restrições à circulação entre concelhos, assim como o facto
de não ter sido convocada a AGE para discussão da atualização do caderno
reivindicativo.

PRÓXIMAS 3. “Lares e Apoio Domiciliário” e Debate sobre autárquicas e 4. Manifesto
INICIATIVAS atualização (apresentação) - Estes dois pontos da ordem de trabalhos foram
tratados em conjunto.

Está confirmada e está a ser divulgada a sessão online de iniciativa do Grupo +60
“Lares e Apoio Domiciliário” para o dia 13 de novembro.
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- Foi reafirmado que o “caderno reivindicativo” do Grupo +60, após o prazo
definido para receber contributos dos elementos do grupo, será enviado à
Comissão Política do Bloco e será feita uma apresentação/divulgação integrada
numa sessão online sobre as autárquicas, prevista para fevereiro.

JÁ DEPOIS - No dia 13 de novembro realizou-se a referida sessão online “Lares e Apoio
DA REUNIÃO Domiciliário”, transmitida pelo Esquerda Net (pode ver Aqui ou ouvir no esquerda.
net/audio).

- Foi enviado o “caderno reivindicativo” atualizado do Grupo +60 para a comissão
política do Bloco, pela coordenação do grupo.
- No dia 24 de novembro realizou-se uma reunião alargada da coordenação do
Grupo +60 online, através da plataforma Jitsi (https://jitsi.org/jitsi-meet/). Nesta
reunião definiu-se a proposta de ordem de trabalhos da próxima reunião mensal
e definiu-se como muito boa a iniciativa de dia 13 de novembro “Lares e Apoios
Domiciliários”; decidiu-se que existiria vantagem em fazer o levantamento das
propostas apresentadas nas intervenções dos/as oradores/as, para posterior
publicação e, para este efeito, foram divididas tarefas.

PRÓXIMA REUNIÃO ONLINE - 08 de Dezembro 2020, às 14h30*
Proposta de Ordem de Trabalhos
1. Análise política.
2. Informações.
3.	Balanço da atividade.
*Continuamos a usar a mesma plataforma (https://jitsi.org/jitsi-meet/), assim
às 14h30, do próximo dia 08 dezembro (terça -feira), basta aceder a este link:
https://meet.jit.si/ReuniaoG60_8 dezembro 2020

A Coordenação do Grupo +60
Isabel Ventura
António Baião

ERRATA: No Boletim 77, existem algumas gralhas, a saber: 2.ª pág., 1.º parágrafo, 3.ª linha, deve lerse “outubro” em vez de “novembro”; 2.ª pág., 2.º parágrafo, 1.ª linha, deve ler-se “outubro” em vez
de “novembro”; no último parágrafo da 2.ª página, 2.ª linha, em vez de “08 setembro”, deve ler-se
“10 novembro”.
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