
Pizarro pronto a dar
apoio moral às
instituições sociais
AUTÁRQUICAS

MAIS DE 20MIL pessoas re
gistadas como desemprega
das 13 mil a viverem do ren
dimento social de inserção
357 casas sem água 1005 ha
bitações sem instalações sa
nitárias e 2386 sem banho

Um retrato negro de uma ci
dade envelhecida onde 55
mil pessoas têm mais de 65
anos e que segundo o candi
dato do PS à Câmara do Por

to Manuel Pizarro não pode
mais ser ignorado

Estou absolutamente con

vencido de que estes proble
mas só se resolvem com em

preendedorismo social de
fendeu ontem Pizarro no
terceiro debate da candidatu
ra sob o lema Fazer ouvir o

Porto subordinado ao tema
Como melhorar a situação
social do Porto
No final demais deduas ho

ras de debate o ex governan
te defendeu a fixação de
metas claras e mensurá

veis por todos Exortou a
Câmara do Porto a encarar as

instituições sociais que no
concelho são 178 conforme
identificou o padre Lino
Maia presidente da Confe
deração Nacional das Insti
tuições de Solidariedade

como o exército a guarda
avançada das políticas públi
cas dando lhes inclusiva
mente apoio moral

Criar 120 130 empregos
Precisamos de alguém que
agregue as associações que
ajude por exemplo a identi
ficar as áreas a descoberto
acrescentouManuelPizarro
propondo um trabalho em
rede para se aproveitar me
lhor os recursos que são cada
vez mais limitados

Depois avançou com uma
proposta para mitigar aquele
que segundo o provedor da
Santa Casa de Misericórdia

do Porto António Tavares é
o problema que mais preo
cupa a todos odesemprego

Todos os anos a autarquia
gasta mais de um milhão de
euros comuma empresapara
arranjar os jardins dos bairros
sociais e todos sabemos em

queestado estão constatou
para sugerir assim a criação
de uma empresa que contra
tasse desempregados ou pes
soas a subsistir com o rendi

mento de social de inserção
Conseguia se criar assim

120 ou 130 postos de traba
lho pagos com salário Não
é dar subsídios em troca de
trabalho atirouManuel Pi
zarro HermanaCruz
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