
AssociaçãoAPRe tenta travar
nos tribunaiscortes naspensões

NunoSáLourenço
Partidos Presidente mas

também a Justiça A estra
tégia de combate da APRe
àsmedidas anunciadas pe
lo Governo não se vai limi
tar aos agentes políticos

Depois da reunião de ontem com
o secretário geral do PS Maria do
RosárioGamaconfirmouaoPÚBLICO
que a Associação deAposentados
Pensionistas e Reformados APRe
vaidar luta a PassosCoelho e aVítor
Gaspar também nos tribunais

AAPRe vai interporaindanomês
de Maio uma acção administrativa
especial contraaCaixaGeral deApo
sentações e o Instituto deGestão Fi
nanceira da Segurança Social para
travaroscortesnaspensões incluin
do a polémica nova taxa anunciada
pelo primeiro ministro Aqueixase
rá feitanãoem seunomemasatravés
de seis dos seus associados

A intençãoé que caso os tribunais
aceitem favoravelmentepelomenos
cinco das acções se possa pedir a
extensãodessasacçõesa todosos re
formados A acumulação de acções
servepara aumentar aprobabilidade
de verem as suas pretensões acolhi
dasmais rapidamente Nesta fasees
tão ainda recolher dados necessá
rios para avançar comas iniciativas
A dirigente da associação adiantou
ainda que asmedidas recentemente
anunciadas vãoconstar das queixas
contra o Estado
Maria do Rosário Gama garante

mesmoquenãodesistiráda intenção
mesmo que os tribunais recusemos
argumentos Se não forem aceites
recorremos aoTribunalConstitucio
nal e se o Tribunal Constitucional
não aceitar poderemos recorrer ao
Tribunal Europeu garante a diri
gente associativa
As acções são sustentadas na ile

galidadee inconstitucionalidade de
alguns artigos da Lei do Orçamento
doEstado para2013 a quese tencio
na juntar as medidas ainda apenas
anunciadas para 2014 Num comu
nicado tornado público emAbril a
APRe assumia a pretensão de ver
declarados nulos os actos e opera
ções materiais de processamento e
pagamento de pensões pecuniárias

vitalícias comas reduçõesprevistas
noOrçamento do Estado
Mas o dia de ontem esteve foca

do nos encontros solicitados pela
associação Depois de reunir com
os socialistas António José Seguro
ÓscarGaspareMiguel Laranjeiro a
APRe confirmoua intenção depedir
audiências ao Presidente da Repú
blica e ao provedor de Justiça além
dos restantes partidos com assento
parlamentar
Reuniões para exigir o mesmo

que havia solicitado aos socialistas
o recurso à fiscalização sucessiva
das medidas caso o Governo venha
a aprová las E parece ter recebido
garantias disso Essa promessa foi
feita de forma tão convincente que
nósacreditamosqueserácumprida
afirmouMaria do RosárioGama

Amesmareivindicação foi feitaon
tem pelo presidente do Movimento
UnitáriodeReformados Pensionistas
e Idosos Murpi CasimiroMenezes
garantiu a contestação à chamada
TSU dos pensionistas E apelou à
união dos váriosmovimentos de re
formados Quantomais associações
dereformadosestiverem unidas no
sentido de contestar essa medida
melhor porque mais reforça a lu
ta afirmou antes de confirmar as
acções que aMurpi tencionava de
sencadear
Primeiro uma concentração no

dia 25 frente no Palácio de Belém
para exigir ao Presidente da Repú
blica uma tomadade posição E se
guindodepois paraosgruposparla
mentares parasuscitara inconstitu
cionalidade desta medida
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