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AAss  jjoorrnnaaddaass  ppaarrllaammeennttaarreess  ddoo  BBEE  nnoo  PPoorrttoo,,  ssuubboorrddiinnaaddaass  aaoo
tteemmaa  ""PPoobbrreezzaa  ee  rreessppoossttaass  ssoocciiaaiiss"",,  tteerrmmiinnaamm  hhoojjee  ccoomm  uummaa
vviissiittaa  aaoo  cceennttrroo  ddee  eemmpprreeggoo  ddee  VViillaa  NNoovvaa  ddee  GGaaiiaa  ee  aa
aapprreesseennttaaççããoo  ddee  pprrooppoossttaass  ssoobbrree  ccrrééddiittoo  àà  hhaabbiittaaççããoo..

Durante o primeiro dia de jornadas, os deputados bloquistas concentraram atenções nos problemas da
pobreza e da exclusão social, com uma visita matinal ao Bairro do Lagarteiro, na periferia da cidade do
Porto, onde apresentaram iniciativas legislativas para alargar a comparticipação de medicamentos e para
eliminar a atual taxa exigida a quem solicita um atestado de incapacidade.

À tarde, as deputadas do BE Catarina Martins, Cecília Honório e Mariana Aiveca visitaram a "Qualificar
para Incluir", uma instituição de solidariedade social, onde ouviram queixas sobre o aumento das
dificuldades e a redução de meios para auxiliar famílias beneficiárias do Rendimento Social de Inserção
(RSI) da zona oriental da cidade.

No final desta visita, a deputada do BE Catarina Martins acusou o Governo de estar a "minar" o trabalho
destas instituições com sucessivos cortes e de as estar obrigar à "chantagem de terem de escolher entre
os mais pobres".

Os deputados do BE visitaram também o Instituto de Biologia Molecular e Celular e promoveram um
debate sobre "Pobreza e respostas sociais".

O primeiro dia de jornadas culminou com um jantar-comício, onde o coordenador do BE, Francisco
Louçã, teceu críticas ao "financês", a "nova língua" que disse ser falada pelo Governo PSD/CDS-PP, e
comentou as críticas do Presidente da República ao ex-primeiro-ministro José Sócrates e a visita do
comissário europeu dos Assuntos Económicos a Portugal.

O dirigente e deputado bloquista considerou que o Presidente da República, Cavaco Silva, tem
transformado o seu segundo mandato numa "espécie de algazarra permanente" que "não interessa" ao
país.

Louçã acusou ainda o comissário Olli Rehn de "excluir" a CGTP dos encontros que vai ter na sua próxima
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visita a Portugal, na quarta e quinta-feira, e de desvalorizar as opiniões emitidas pelos responsáveis
nacionais.

No seu discurso, num restaurante da cidade `invicta` onde se reuniram à volta de uma centena de
militantes bloquistas, Francisco Louçã adiantou que no encerramento das jornadas parlamentares
serão apresentadas iniciativas legislativas relacionadas com as hipotecas e o crédito à habitação.

Louçã afirmou que as propostas do BE para combater a pobreza procuram responder a "problemas
grande e problemas pequenos".

"Todos têm que ver com muita gente e com a vida de muitas pessoas", disse.

Hoje de manhã, os deputados do BE promovem uma iniciativa junto do centro de emprego de Vila
Nova de Gaia.

O encerramento das jornadas parlamentares cabe ao líder da bancada bloquista, Luís Fazenda, com
um discurso marcado para depois do almoço.

TAGS:Biologia Molecular, Catarina, Olli Rehn,

Precisa de um Website?
Criamos a página web da sua empresa Orçamentos grátis, contacte-nos.

www.norte-design.com

Jornadas parlamentares do BE terminam hoje com visita a cen... http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=535142&tm=9&...

2 of 2 3/23/12 10:16 AM


