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O BLOCO EM LUTA POR UM
ESTADO SOCIAL PARA TODOS
ESTE BOLETIM TAMBÉM SUMARIA A REUNIÃO DE 12 DE JULHO, LISBOA

REUNIÃO DE Análise política - Sobre a situação política nacional, debateu-se: (1) O SNS, sen12 DE JULHO do cada vez mais identificada a entrega da saúde ao negócio dos privados, com
(ONLINE E PRESENCIAL) hospitais públicos na rutura a não conseguirem responder em vários campos. A
Carris Metropolitana apresenta problemas graves quer com horários, frequências, quer com percursos de carreiras, merecendo um acompanhamento do Bloco
de Esquerda, ao nível local, rigoroso pela urgência de respostas adequadas à população, nesta área. A habitação e a falta de respostas também foram abordadas,
sobretudo à forma como a construção de edifícios em zonas que não oferecem
segurança para tal. Os incêndios revelam a situação dramática de quem vive perto de matas, sendo revelador de que nem sempre a limpeza das mesmas é feita,
exigindo-se respostas atempadas nos vários domínios para que se evite esta calamidade repetida todos os verões, sobretudo num em que a seca severa atinge
o país. A pressão feita pelo FMI e a OCDE sobre a Segurança Social, deixa as e os
pensionistas, reformadas/os e aposentadas/os muito preocupados, sendo assumido que teremos de contestar quaisquer recomendações que dificultem ainda
mais as pensões antecipadas, estando ainda presente de que o PS em 2015, tinha
o congelamento das mesmas, no seu programa. A correção feita em janeiro, com
o efeito da crescente inflação, não corrige de facto, o valor das pensões abrangidas pela medida. Também em Portugal a UBER usou a estratégia de degradar
a imagem dos taxistas. Sobre a situação política internacional, debateu-se: (1)
França tem agora 3 forças a gerir o poder: Macron, a extrema-direita e a esquerda.
Contudo, à esquerda a situação é tensa, pois reúne várias forças, situação que se
refletiu na opção por vários grupos parlamentares em vez de um só como propôs
Mélanchon. A demissão de Boris Jonhson também mereceu uma abordagem,
bem como os efeitos da guerra entre a Ucrânia e a Rússia e as suas consequências
mais imediatas para a nossa vida quotidiana.
INFORMAÇÕES - Dia 3 de julho realizou-se uma reunião da Mesa Nacional do Bloco, onde apresentámos a posição do grupo, defendendo que todas as comunicações do partido, sobre reivindicações de aumentos, devem incluir o aumento das pensões.
Essa posição foi aceite e incluída na Resolução da respetiva reunião;
- Foi dada a informação da situação da posição que o GRC apresentou junto da
APRe! perante o seu total silêncio sobre o anúncio, feito pelo governo, da criação
da Comissão de Estudo para as novas pensões e a respetiva sustentabilidade da
segurança Social;
- També foi dada a informação da realização da Universidade de Verão da Esquerda Europeia, realizada em Aveiro, nos dias 8 a 12 de julho, cujo tema central foi a
precariedade laboral das plataformas tipo UBER;
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- Participámos na Manifestação da Administração Pública, convocada pela CGTP, que se realizou a 7 de julho;
- Dia 15 de julho realizar-se-á uma Manifestação de Docentes convocada pela FENPROF;
- Este ano realizar-se-á novamente o Acampamento da Liberdade, em S. Gião, nos dias de 14
a 18 de julho, suspenso após 2 anos de pandemia.

ESCOLHA DE - O António Baião apresentou um balanço da atividade do Grupo +60 no ano de 2021/2022,
UM NOVO que sofreu alterações propostas por alguns dos presentes na reunião;
ELEMENTO PARA A
- Foi escolhida a Berta Alves como novo elemento da coordenadora.
COORDENAÇÃO DO
GRUPO +60
FÓRUM - Fizemos um ponto de situação sobre o nosso painel no Fórum Socialismo, apelando-se à
SOCIALISMO inscrição e participação no mesmo.
- Lembramos que abordaremos o tema: “O que acontece quando deixamos de ser fator de
produção? Que vida depois do trabalho?”
Como orador teremos o Professor Manuel Lopes, da Universidade de Évora, que foi responsável pela Rede Nacional de Cuidados Continuados.
O Nuno Veludo também intervirá neste painel sobre este tema, fazendo a sua moderação.

PRÓXIMA REUNIÃO: A próxima reunião será no dia 13 de setembro, realizar-se-á presencialmente na Sede
DIA 13 DE Nacional - Rua da Palma, 268, 1100-394 Lisboa, bem como online. Será utilizado o link
SETEMBROÀS 14H30 https://us02web.zoom.us/j/87031702757
Proposta de Ordem de Trabalhos
1. Análise Política
2. Informações
3. Proposta de iniciativas
A Coordenação
Deolinda Martin
Berta Alves
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