
A forçA do Bloco  
fAz A diferençA

A Ribeira Grande é um concelho muito jovem. Simulta-
neamente, é o concelho de todas as desigualdades, de 
bolsas de pobreza criadas pela exclusão de muitos. O 
Bloco de Esquerda recusa este estado de coisas e quer 
contribuir para as mudanças sociais necessárias a um 
concelho com futuro.

PolíticAs sociAis
consequentes e redução dA 
cArgA fiscAl
É necessário parar de criar novos guetos em velhas cen-
tralidades e ter um outro olhar sobre os problemas so-
ciais. Propomos:

-
trutura coordenadora do conjunto de entidades públicas 
e particulares do concelho, com vista a garantir as medi-
das e a articulação necessárias ao combate à pobreza e 
às desigualdades sociais.

-
lão gratuito, para além da isenção de taxas fixas, garan-
tindo o acesso à água e ao saneamento.

-
cessidades de lares de idosos e de apoio domiciliário aos 
idosos do concelho.

munícipes.

gArAntir o direito à 
hABitAção dignA
O direito à habitação é posto em causa quando o muni-
cípio desinveste na habitação social o que aliado à cri-
se económica, ao desemprego, aos baixos salários e à 
dificuldade de acesso ao crédito, leva a que as famílias 
vejam negado o direito à habitação. Assim propomos:

-
turas existentes, estendendo a oferta da nova habitação 
e reforçando o programa de apoio à habitação degrada-
da.

degradadas, reconstruindo património e garantido às fa-
mílias carenciadas o direito à habitação.

realizar penhoras e despejos às habitações sociais.
-

dados.

para regular os preços do mercado de arrendamento e 
suprir a escassez de habitação para arrendar.

riBeirA grAnde 
AmBientAlmente sustentável
É necessário um salto na qualidade ambiental do conce-
lho da Ribeira Grande. Propomos:

-
celho.

para as questões ambientais.

aceitou, procurando uma solução ambientalmente sus-
tentável para os resíduos.

-
çar a rede de ecopontos, apostando na recolha seletiva 
porta-a-porta.

PolíticAs PArA A criAção de 
emPrego com direitos

pública e privada que permita colocar no mercado de ar-
rendamento e imobiliário o edificado, gerando emprego 
e dinamizando a economia local.

respeitam integralmente os direitos laborais através de 
-

pio, condicionando qualquer apoio municipal ao cumpri-
mento deste contrato.

ocupacionais que preencham necessidades permanen-
tes e recusar a contratação precária.

-
zando e promovendo a venda dos produtos no mercado 
local.

-
sempenho da sua atividade e na procura de novas fontes 
complementares de rendimento.

Bloco de esquerdA
SEDE DE CAMPANHA : VOTA Bloco de Esquerdax

António limA
cAndidAto à cÂmArA municiPAl

luís cArlos Brum
cAndidAto à AssemBleiA municiPAl
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Administrativo

Pescador

Pedreiro

melhor democrAciA e mAis 
trAnsPArÊnciA
A valorização da cidadania exige medidas sérias com 

dade de informação das atividades da autarquia. Pro-
pomos:

transmissão e disponibilização dos conteúdos das 
reuniões dos órgãos das autarquias locais, designa-
damente o acesso a vídeos das mesmas.

pais, como na área dos resíduos ou na manutenção 
de espaços públicos;

com acesso público;

direto.

em cada uma das freguesias do concelho, uma vez 
por ano.

cÂmArA municiPAl

António 
limA

 Bruno melo

JosÉ luís 
oliveirA

ezequiel 
silvA

 PAulo luís 
dA luz

mArisA 
medeiros

Assistente 

vitóriA
fróiAs

Administrativa,

AssemBleiA municiPAl

luís cArlos 
Brum

hÉlder limA

PAulo
rAPoso

Assistente

JosÉ António
medeiros

eduArdo 
torres

cláudio 
estrelA

vitóriA 
fróiAs

Administrativa,

ÂngelA 
PAvão

mArisA
medeiros

Assistente 

As PessoAs Primeiro
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investir nA sAÚde do 
concelho
O desinvestimento na saúde no concelho, nomeada-

ridades para o município, que deve:

dia;

no concelho.

educAção e culturA

nidade, como resposta sócio-educativa especializa-
da, aos jovens que, por qualquer razão, abandonaram 
precocemente a escola, sem qualifi cações e compe-

oferece explicações em grupo gratuitas a alunos pro-

venientes de agregados familiares carenciados como 
forma de combater o elevado insucesso e abandono 
escolar no concelho.

levando a cultura até às pessoas.

turais do concelho e abri-las à comunidade, incenti-
vando a criação artística local.

Bem-estAr AnimAl
Os animais receberam estatuto jurídico, sendo assim 
reconhecida a sua sensibilidade e o direito a serem 
protegidos. Propomos:

mílias carenciadas, animais adotados no município, e 
animais errantes.

veis para os animais de famílias carenciadas.

colocação do microchip.

para a realização de espetáculos com animais.
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