
BASTA DE DISCUSSÃO SOCIAL É PRECISO ACÇÃO SOCIAL

Câmara garante continuidade
da maioria dos apoios
Visivelmente indignado o

presidente da Câmara conside
rou revoltante a forma como

o projecto está a ser encarado
pelas entidades superiores pois
em seu entender é inaceitável
que não tenha continuidade
não obstante as dificuldades

financeiras que atravessamos
tendo em conta os resultados
obtidos Neste sentido Hermí
nio Loureiro prometeu fazer
tudo para manter a maioria
dos apoios a algumas valên
cias do Solis esperando apenas
uma decisão definitiva por par
te dos responsáveis da tutela
A intervenção do edil foi infla
mada com recados à oposição
política local e sobretudo aos
responsáveis do poder central
Instituto Segurança Social e
Secretaria de Estado que con
forme anunciou desde o início
de 2010 têm sido alertados para
as consequências do fim do Solis
sem alternativas

O programa Progride ter
minou mas há muitas outras

formas de celebrar acordos
A Câmara é a Dianova estão

disponíveis falta o terceiro
parceiro que é a Seguran
ça Social SS Vamos então
falar com esse anunciou o
autarca lembrando que até ao
momento não houve resposta
e a SS de Aveiro tem procurado
encontrar uma solução mas
ainda sem sucesso

O que se passa aqui hoje
é muito mais do que uma ce
rimónia Tenho pena que al

gumas pessoas que há muito
foram convidadas tenham
optado pela ausência lamen
tou Hermínio Loureiro Se cá

estivessem depois de verem
e ouvirem o que vi e ouvi no
mínimo colocavam a mão na

consciência e em conjunto
ajudariam a encontrar solu
ções Ê chocante a sua insen
sibilidade social Onde estão

as pessoas que têm responsa
bilidades neste país ques
tionou de forma retórica o edil
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