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O BLOCO EM LUTA POR UM
ESTADO SOCIAL PARA TODOS
ESTE BOLETIM TAMBÉM SUMARIA A REUNIÃO DE 14 DE MAIO DE 2019

REUNIÃO Análise política - Sobre a situação política nacional, debateu-se: (1) o caso
DE 14 DE MAIO Berardo, as dívidas aos bancos, a comissão parlamentar de inquérito à Caixa
EM LISBOA Geral de Depósitos, cumplicidades e impunidade; (2) a luta dos/as professores/
as, a sua impopularidade, a posição da FENPROF, a reviravolta de António
Costa e a utilização do “ódio aos professores”, efeitos eleitorais; (3) a greve
dos motoristas de matérias perigosas e suas reivindicações, características do
Sindicato Motoristas Matérias Perigosas (SNMMP).

No plano internacional debateu-se: (1) a situação política na União Europeia, as
próximas eleições para o Parlamento Europeu, com o recuo da direita clássica e a
aproximação e fortalecimento da direita mais agressiva e da extrema-direita, com
as vitórias previsíveis da extrema-direita na França e Itália; (2) foi ainda discutida
a situação do Reino Unido nas eleições europeias face ao processo do Brexit.

APOIOS DA SEG.
SOCIAL PARA
EQUIPAMENTOS
DIVERSOS

Foi referida uma reportagem da SIC sobre esta questão reveladora da opacidade
que rodeia a legislação existente colocando a possibilidade, ao Grupo+60, de
realizar trabalho prático na forma de um levantamento e um folheto, tendo sido
formado um grupo de trabalho.

LARES E SUAS Na mesma ocasião, também foi designado outro grupo de trabalho que deverá
ALTERNATIVAS organizar ideias e propostas para esta temática. O objectivo dos dois grupos é o de
redigirem pequenos textos, contextualizando os respectivos temas, apresentando
propostas e/ou sugestões que possam vir a ser concretizados em “manifestos”
para o próximo período eleitoral.

OUTRAS • Apelo à participação nas diversas iniciativas bloquistas de campanha das
INFORMAÇÕES Europeias;
• Parques de Sintra - Monte da Lua - os/as trabalhadores/as do PSML fizeram
greve e estão agora a negociar o contrato de trabalho. Temos uma camarada
envolvida que nos enviou nota mais pormenorizada.

JÁ DEPOIS • EUROPEIAS
DA REUNIÃO Os +60 participaram activamente na campanha para as Europeias, em
distribuições na rua, no blocomobil, nas arruadas. No Comício do Capitólio
(Lisboa), na Incrível Almadense, no Mega Almoço (Altice Arena), no Jantar de
Encerramento (Coimbra).

NÃO
ESQUEÇAS:

PRÓXIMA REUNIÃO:
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• Na PARQUES DE SINTRA - MONTE DA LUA, os + 60 também lutam
Os/as que viram a sua idade de reforma passar dos 65 para 66 anos e 4 meses
e os seus salários congelados, mesmo com a idade avançada de 62 anos, lutam
por melhor salário e uma reforma mais digna. O ministério das Finanças recusa
a contagem dos 18 anos de serviço, para progressão de carreiras e recusa um
aumento digno de salário.
Recentemente os/as trabalhadores/as de todas as idades da Parques de Sintra
Monte da Lua, empresa do estado, com lucros de 6 milhões anuais e que recebe
0,00 do Orçamento Geral do Estado, mostraram o seu desagrado denunciando
a falta de respeito pelos seus direitos na comunicação social e saíram à rua em
protesto.
• Recebemos o Boletim O Reformado Informado nº 19, de Maio 2019, do Núcleo
do Seixal da APRe!

PRÓXIMA REUNIÃO 11 DE JUNHO 2019 ÀS 14.30 H NAS PALMEIRAS
Proposta de Ordem de Trabalhos
1. Análise política: Balanço das Europeias (nacional e internacional);
O momento actual do sindicalismo em Portugal
2. Eleições Legislativas: o que defendemos, o que queremos fazer
3. Outras Informações

