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O Bloco de esquerda assume esta luta contra o portajamento das SCUTS,
como uma luta contra o subdesenvolvimento do interior e a reduÃ§Ã£o de
rendimento disponÃ-vel das famÃ-lias. A A24 e a A 25 sÃ£o usadas por
milhares de trabalhadores no seu itinerÃ¡rio diÃ¡rio para o local de
trabalho, inexistindo qualquer via alternativa digna desse nome.
Para
retratar essa situaÃ§Ã£o, basta atentar que dois dos maiores empregadores
do Distrito, como Ã© o caso da PSA, em Mangualde, e da Martifer, em
Oliveira de Frades, recrutam bastantes trabalhadores de outros
concelhos, que tÃªm a A25 como Ãºnico meio de se deslocarem. Por isso, as
portagens irÃ£o traduzir-se num significativo arrombo ao poder de compra
desses trabalhadores.

Como se encontra jÃ¡ demonstrado, a EN 16 nÃ£o Ã©
alternativa para quem tenha de se deslocar, facto agravado pela
inutilizaÃ§Ã£o do traÃ§ado do IP5 com a construÃ§Ã£o da A25, deixando aquele
de poder ser uma alternativa... Importa pois que agora, e atendendo Ã
expressiva votaÃ§Ã£o da moÃ§Ã£o apresentada pelo BE na Assembleia
Intermunicipal da CIMRDL, que congregou a esmagadora minoria dos votos de
todas as forÃ§as polÃ-ticas, os deputados eleitos pelo distrito Ã
Assembleia da RepÃºblica saibam ler estes resultados e votem, ao
contrÃ¡rio do que fizeram em Julho, ao lado dos interesses do distrito,
aprovando o projecto de lei do BE que revoga a imposiÃ§Ã£o de portagens
nestas duas vias.

Ã‰ tempo de se saber quem estÃ¡ com as populaÃ§Ãµes do
Distrito e de passar de palavras a actos! A posiÃ§Ã£o dos deputados
doÂ PSD, eleitos por Viseu, que viabilizaram as portagens, Ã© sintomÃ¡tica
da subordinaÃ§Ã£o das justas pretensÃµes do Distrito Ã mÃ¡quina partidÃ¡ria.
Do lado dos deputados do PS faltou coragem para cumprir com a palavra
dada aos eleitores... JÃ¡ vai sendo tempo de as pessoas saberem em quem
votam!

http://viseu.bloco.org
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