
O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda Açores 
apresentou na Assembleia Legislativa dos Açores um 
voto de pesar pelo falecimento de Yuri Pavtchinski, 
último presidente do Conselho Executivo do Conser-
vatório Regional da Horta.

Na apresentação do voto, o deputado Mário Moniz 
salientou a importância de Yuri Pavtchinski no desen-
volvimento da música, não só no Faial, mas também 
nas ilhas das Flores e do Corvo.

“Calou-se o trompete. Fica-nos a memória de quem 
muito deu à música e aos músicos destas ilhas, 
contribuindo assim, para a elevação cultural dos seus 
habitantes e das suas Instituições”, disse o deputado 
do Bloco de Esquerda.

O voto de pesar foi aprovado por unanimidade.

BE aponta instrumentos 
para a defesa das 
autonomias regionais

BE presta homenagem a 
Yuri Pavtchinski com voto 
de pesar no parlamento

A líder da bancada do Bloco de Esquerda acusou o 
Governo da República de, numa atitude centralista, 
estar a aproveitar a actual crise para atacar as auto-
nomias regionais, e apontou o Protocolo de Coope-
ração e Entendimento entre os Açores e a República, 
a alteração à Lei de Finanças Regionais e a recapitali-
zação da Caixa Geral de Depósitos como três instru-
mentos fundamentais para a sua defesa.

Zuraida Soares lamenta o facto de, quer os açorianos, 
quer os deputados da Assembleia Regional, continu-
arem sem conhecer qualquer pormenor do conteúdo 
do Protocolo de Cooperação e Entendimento, e 
considera que “ganharia a defesa da autonomia, se 
o Governo convocasse os deputados a participar na 
sua discussão e elaboração”. “Quando o Governo so-
nega a esta câmara o conhecimento dos trâmites do 
protocolo, está a tirar força à defesa da autonomia”, 
acrescentou a líder da bancada do BE.

Grupo Parlamentar
Bloco de Esquerda / Açores

Telefone: 296 204 250

E-mail: blocoacores@gmail.com

Site: acores.bloco.org

Plenário de
Outubro

Assembleia Legislativa dos Açores
2011

Grupo Parlamentar
Bloco de Esquerda / Açores



Proposta do BE para 
diminuição do preço do 
pão chumbada por PS, 
PSD e CDS
Perante a reprovação do projecto do BE que pre-
tendia controlar o preço do pão no sentido de evitar 
as grandes flutuações de preço que actualmente se 
verificam nos Açores, assim como garantir preços 
mais baixos para o consumidor final, o deputado 
Mário Moniz desafiou o Governo a apresentar outras 
medidas que permitam alcançar estes objectivos.

O BE pretendia que o Governo Regional incluísse 
a farinha de trigo no regime de preços máximos, 
contratualizasse o preço do pão de farinha de trigo, 
e controlasse as margens de lucro da venda, na 
Região, de cereais importados ao abrigo do POSEI. 
Medidas que vão ao encontro da vontade quer dos 
produtores, quer dos consumidores de pão.

Na declaração de voto, a deputada Zuraida Soares 
acusou o PS de se juntar ao partidos da direita, 
fazendo “ouvidos moucos às necessidades e queixas 
dos açorianos e das açorianas que estão a passar por 
momentos de enormes dificuldades”.

O Bloco de Esquerda lamenta que o Governo Regional – 
com o apoio dos partidos de direita PSD e CDS – estabe-
leça coimas e sanções acessórias para penalizar os pais e 
encarregados de educação que não cumpram o dever de 
acompanhamento dos seus educandos, em vez de optar 
por processos mais pedagógicos e justos.

Perante a existência de famílias desestruturadas por 
situações como a existência de problemas de violência 
doméstica, de dependências, ou de desemprego no 
agregado familiar – por exemplo – a deputada Zuraida 
Soares salientou não aceitar que o Governo considere 
que a solução está na aplicação de coimas.

Principalmente, tendo em conta que estas sanções se 
destinam a prejudicar exclusivamente aqueles que me-
nos têm, uma vez que se traduzem na suspensão de di-
reitos de acção social, como alimentação e transporte, o 
que irá contribuir para o aumento do abandono escolar.

Durante o debate, Zuraida Soares acusou mesmo o Go-
verno Regional de, com a aprovação do Novo Estatuto 
do Aluno, querer transformar “os pais em deliquentes e 
os alunos em bodes expiatórios” de eventuais negligên-
cias familiares. “Os efeitos da negligência nas crianças 
não pode ser tratada com a aplicação de coimas e 
sanções, e muito menos com a intenção de transformar 
polícias em assistentes sociais ou psicólogos”, acrescen-
tou.

Através da apresentação de propostas de alteração ao 
documento, o BE procurou garantir que fossem as Co-
missões de Protecção de Crianças e Jovens ou represen-
tantes do Ministério Público e Serviços de Acção Social a 
lidar com situações de negligência, em vez de se envol-
ver as Forças Policiais, assim como garantir aos alunos 
o direito de beneficiarem de um programa de saúde 
escolar assegurado pelo apoio de um enfermeiro, entre 
outras medidas, que foram, no entanto, reprovadas.

BE lamenta que o Governo estabeleça coimas 
para penalizar pais e encarregados de educação


