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Sérgio Gonçalves considerou

que é preciso mudar de políticas,

lutar para que mais uma vez o Pico

não fique afastado do investimen-

to e que o desenvolvimento não

chegue apenas a algumas ilhas.

Na apresentação do cabeça de

lista da CDU pelo circulo eleitoral

do Pico que decorreu na passada

sexta feira, 26, o candidato realçou

que “na nossa ilha temos exemplos

de promessas que foram bandeira

de campanhas eleitorais que estão

presentes na nossa memória como

a que se ia nascer no Pico, que ser-

viram apenas para servir e valori-

zar interesses e ambições pessoais”.

Sustentou que é “importante dar

voz a todas as pessoas, que querem

ser opção e garantir que vale a pe-

na acreditar num futuro melhor”

e, para isso, é importante reforçar

o número de deputados no parla-

mento regional.

O candidato comunista susten-

tou ainda que a CDU Pico quer che-

gar mais longe e para isso precisa-

mos de todos “dos que habitual-

mente não votam, dos desiludidos e

dos que deixaram de acreditar nas

políticas do PS, PSD e CDS”. Por

outro lado, frisou que temos lugar

para todos na valorização do traba-

lho, aumento de salários, pensões,

reformas, o fomento da economia

regional e a facilitação de escoa-

mento dos produtos locais que tem

uma qualidade de excelência e re-

conhecida além fronteiras consi-

derando ainda que é essencial a re-

forma do sistema de saúde que no

caso do Pico está “caótico”.

Para este ato eleitoral que de-

corre a 16 de Outubro Sérgio Gon-

çalves frisou que esta é uma candi-

datura determinada que irá contri-

buir para a defesa dos trabalhadores

e para a melhoria das condições de

vida. Entende que “é altura de aca-

bar com os abusos de programa

ocupacionais e estágios que são

em grande parte das vezes uma

forma de exploração e de precarie-

dade silenciada e permitida” e ,

por outro lado, referiu que temos

de ser verdadeiros com os agricul-

tores e pescadores e “não dizer

Cabeça de lista da CDU

quer dar voz a todos

uma coisa à sua frente e outra em

Lisboa e em Bruxelas”.

Na ocasião, Aníbal Pires frisou

que é importante não tornar a dar

a maioria absoluta ao PS que “tem

sido uma força de bloqueio ao de-

senvolvimento regional”. O coor-

denador do partido a nível regio-

nal salientou também que este pro-

jeto politico que nos governa há 20

anos “não serve os interesses dos

Açores nem dos açorianos” e o

PSD “por inércia tem sido cúmpli-

ce desse bloqueio”. Lembrou que

na primeira legislatura do governo

socialista existiu um diálogo profí-

cuo com um conjunto de soluções

adequadas em virtude de não exis-

tir maioria absoluta.

Daniel Rosa será anunciado nos próximos dias

como cabeça de lista do CDS-PP na ilha do Pico às

eleições legislativas regionais de 16 de Outubro.

O convite dos centristas ao antigo presidente da

Associação de Comerciantes da Ilha do Pico

(ACIP) surgiu no início do Verão e depois de

alguma ponderação, Daniel Rosa decidiu assumir a

candidatura.

A lista centrista deverá ser apresentada até à

próxima segunda-feira e contará com a presença

da líder nacional do CDS-PP, Assunção Cristas,

estando a entrega da candidatura agendada para

segunda-feira.

Com um grupo de candidatos que pretende con-

tribuir para o crescimento do Pico, Daniel Rosa diz

que a sua candidatura não é contra ninguém,

sublinhando que o seu projeto passa por defender

ideias que ajudem a dinamizar a ilha do Pico e a

melhorar as condições de vida da população.

CDS-PP aposta em Daniel Rosa

para o parlamento açoriano
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Aníbal Pires acusou o poder regional de olhar para a região de uma

forma centralista “concentrando os investimentos em São Miguel

deixando um pouco as outras ilhas sem a devida atenção” responsabi-

lizando os eleitos locais que “pouco ou nada fizeram pela ilha do

Pico” durante a última legislatura.

Estas afirmações foram feitas no final de uma visita de três dias ao

Pico em que manteve contactos com a população local além de ter

reunido com autarcas locais.

O líder regional da CDU frisou que esta visita inseriu-se na atividade

parlamentar de conhecimento da realidade de cada uma das ilhas.

Privilegiaram também o contacto com a população para saber das

reais preocupações em que a maioria das queixas prendem-se com

problemas antigos, nomeadamente, na área da saúde e das acessibili-

dades, quer marítimas quer aéreas e até terrestres. Sustentou também

que “é preciso ter algum cuidado com este crescimento turístico que

se tem vindo a verificar principalmente no Pico não descurando em

virtude disso os problemas do setor primário que é um dos pilares da

economia local”.

Defende que deve existir um modelo de desenvolvimento para cada

ilha adaptado às características de cada uma delas contribuindo para

o crescimento e fortalecimento da economia regional.

Aníbal Pires acusa

deputados do Pico

de nada terem feito

pela ilha
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Livre Açores prepara

programa eleitoral
O Livre Açores promove hoje, pelas 20h30, no auditório municipal

das Lajes do Pico a exibição do filme ‘Amanhã’, com a presença dos

cabeças de lista às eleições regionais pelo Pico, Filipe Gomes, e por

São Miguel, Manuel Azevedo.

Segundo uma nota de imprensa enviada à comunicação social a

visualização deste filme servirá de mote para uma tertúlia que ajudará

na preparação do programa eleitoral. No documento afirmam que as

eleições regionais “são a oportunidade de debater os passos necessá-

rios para colocar a Região no rumo de um desenvolvimento regional

verdadeiramente sustentável” sendo importante assegurar a sustenta-

bilidade do desenvolvimento dos Açores dando mais atenção aos

planos económico e social do arquipélago. Nesse sentido, o Livre

Açores defende a criação de uma moeda local que complemente o

euro no desenvolvimento de um mercado interno regional bem como

a implementação de um programa piloto do Rendimento Básico

Incondicional.
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