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O BLOCO EM LUTA POR UM
ESTADO SOCIAL PARA TODOS

ESTE BOLETIM TAMBÉM SUMARIA A REUNIÃO DE 6 DE FEVEREIRO DE 2018

INFORMAÇÕES O Secretariado reuniu (26 Jan) com o Vereador Ricardo Robles (CML) a quem

entregou o documento Seniores: Por um apoio social mais efectivo, universal e
inclusivo preparado pelo Grupo+60 e no qual se resumem as principais preocupações do Grupo+60 neste âmbito. Na sequência deste encontro, o Grupo+60,
através do Secretariado, foi convidado a estar presente numa sessão da CML
para o lançamento do programa Lisboa, cidade de todas as idades (2 Fev) o
que aconteceu. Na ocasião foi distribuído o programa dando um prazo para obter contribuições dos munícipes. O Grupo+60 respondeu a este apelo enviando para os serviços da CML e também para o Vereador RR as suas sugestões,
actividade por actividade, de acordo com as propostas contidas no Manifesto
+60 (Fev 2017). O Secretariado explicou, entretanto, qual o tipo de inserção do
Grupo+60 na Concelhia de Lisboa e como é que a Concelhia pretende articular as respectivas actividades. Na próxima Concelhia (5 de Março) é intenção
do Secretariado questionar a Concelhia no sentido de avançar com alguma intervenção. Voltou a discutir-se o âmbito do Grupo+60 tendo sido novamente
sublinhado que o Grupo+60 é aberto a qualquer aderente ou simpatizante do
Bloco e se houver iniciativas semelhantes noutras distritais e/ou concelhias elas
só podem ser bem acolhidas.

ANÁLISE Do ponto de vista nacional, foi dado um especial enfoque às lutas de trabalhadoPOLÍTICA res recentes ou em curso: Autoeuropa, Ricon e Triumph, avaliando o confronto
existente entre a estrutura sindical e as comissões de trabalhadores. Na política
internacional, foi dada atenção ao desenvolvimento da situação na Catalunha
com uma chamada de atenção para a informação deficiente que é veiculada na
imprensa dificultando ou impedindo a compreensão da situação. As eleições na
Alemanha e as próximas eleições em Itália foram também objecto de debate.

DOCUMENTO Este documento tinha sido previamente distribuído mas a sua discussão não foi
DO GRC conclusiva tendo o camarada Rui Távora solicitado que a discussão passasse

para a reunião de 6 de Março uma vez que os outros dois subscritores não estavam presentes.

GRUPO+60 Foi sublinhada a necessidade de avançar com intervenções junto da população
E FUTURA para além de outras a exigir muita preparação na retaguarda, nomeadamente, a
INTERVENÇÃO questão dos cuidadores informais ou a questão das tabelas salariais e pensões.

Mais uma vez, se levantou a questão de criar mais Grupos+60 com o objectivo
de alargar o envolvimento de aderentes/simpatizantes +60. Nesse sentido foi
alvitrada a hipótese de envio do Boletim por carta para aqueles que não têm
acesso à internet mas considerou-se que o número de pessoas nestas condições não justificaria.
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OUTRAS O documento da autoria do camarada Ernesto Figueiredo equaciona algumas
NOTÍCIAS questões sobre o Estado Social as quais importa ponderar. Enquanto a CMLisboa apresentou um programa ambicioso dirigido à população sénior, outras
câmaras vão também manifestando as suas preocupações relativas aos Seniores. É o caso da CMAmadora que dispõe de muita informação na internet (ver
http://www.cm-amadora.pt/intervencao-social/seniores.html). Outras câmaras
estarão também a organizar-se e será importante estar atento e participar. O
Grupo+60 respondeu ao pedido de contribuição feito pela CMLisboa e se houver aderentes que pretendam ter acesso a essa resposta, o Secretariado fornece.
Sobre os Cuidadores Informais, o Governo lançou um documento e sobre este
teremos certamente notícias através dos camaradas que foram à sessão na Assembleia da República.

PRÓXIMA REUNIÃO 6 DE MARÇO 2018 ÀS 14.30 H NAS PALMEIRAS
Proposta de Ordem de Trabalhos
1.
Informações
2.
Análise política
3.
Documento GRC e posição do Grupo+60
4.
Forum Socialismo 2018: que temas?
5.
Pensões: reavaliação dos valores OE19
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