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Votar para ter um futuro melhor?
Assim Íazsentido.
O distrito de Setúbal precísa de mais e
melhor:
- NostranspoÉes: para quem vai trabalhar,
procurar êmpregoí ou para chegar a

consultas marcadas há meseq e que "ficam
êm têrrâ" por não haver transporte.
- Na saúde no Garcia de Orta, sem
especialistas para consuttas; no São
Bernardo, sem médicos pâra âs urgências;
nos do Barreiro e Montijo sem instalações
decentes, no prometido hospital do Seixaf
que nâo passou da primeira pedra.
- Na segurtnça, porque, apesar do esforço
dos polícias. há locais que convém não
frequentar e bairros onde estes são
recebidos à pedrada, com "[eis" diferentes
do resto do País.

- Na educação, com liberdade de eseotha e
mais oferta.
- No combate à pobreza, com apoios para
quem realmente precisa.
- No ordenamento, potenciando e
protegendo os recursos da nossa penínsuta.

Trabalhar e pagar menos impostos
- Reduzir 15% no IRS para todos;
- 12,5% IRC para êmpresas;
- Regime fiscal amigo dos trabalhadores

independentes.

Guidaratempoehoras
- Garantir consultas da especialidade

aproveitando a oferta existente nos vários
setores;

- ADSE para todos;
- Investir nos meios humanos, materiais e

instalaçôes dos serviços de saúde;
- Rede de euidadores para que nenhum

idoso fique sozinho;
- Reorganizar os apoios em redes de

intervenção [ocal beneficiando quem tem
menos rêcursos.

Apoiar quem trabalha e tem famí[ia
- Creches e pré-escolar lOO%, aproveitando

a oferta existente nos vários setores;
- Um ano de ticença de parentatidade

ftexíve[ e escotha entre pais e avós;

- Possibitidade de escolha da escota;
- Adequar a oferta educativa, os programas e

a formação profissional às necessidades do
distrito.

Cuidar do P[anêta eomeça na nossa ciasa

- Premiar comportamentos amigos do
ambiente;

- Guardar e usar a água com eficiência nos
edifícios e espaços públicos;

- Liderar nà sustentabilidade do Mar;
- Rever o Plqçro de ordenamento do Parque

Natura! da Arrábida, protegendo o
ambiente, âs pêscas e â competitividade;

- Reformar o Sistema de recolha e gestão de
resíduos urbanos, abrindo à concorrência,
incentivando a reciclagem e preservando
a saúde pública.

Protêger quem nos protege
- Combater a corrupção e exigir a verdade;
- Reforçar meios poticíaís e de protegâo;

- Criar Comando Metropolitano da PSP em
SetúbaL, autónomo de Lisboa

- Garantir justiça que funciona a temPo e
horas

Ghegara horas:

- Quer pelos transportes públicos
existentes, quer pela abertura da oferta a
privados, na travessia do Tejo e zonas
rurais, em condiçôes semelhantes às

exÍstentes.
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