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Â Â Moimenta da Beira/Cooperativa AgrÃ-cola do TÃ¡vora:

Â

No dia 24 de Maio, Rui Costa, Carlos Almeida e AntÃ³nio Amaro, candidatos do Bloco de Esquerda pelo cÃ-rculo
eleitoral de Viseu, deslocaram-se a Moimenta da Beira, onde visitaram as instalaÃ§Ãµes da Cooperativa AgrÃ-cola do
TÃ¡vora e reuniram com o seu Presidente.

Os candidatos do Bloco de Esquerda apresentaram as trÃªs grandes propostas do Bloco para a agricultura:

1- A criaÃ§Ã£o de um banco de terras, permitindo desta forma evitar a desertificaÃ§Ã£o do mundo rural e permitindo a
utilizaÃ§Ã£o de terras ao abandono.

2 - A regionalizaÃ§Ã£o do RPU, permitindo assim uma equitativa distribuiÃ§Ã£o dos fundos comunitÃ¡rios (actualmente
70% dos apoios sÃ£o distribuÃ-dos por 6 % dos agricultores, especialmente concentrados na zona Sul de Portugal;

3 - Uma efectiva regulaÃ§Ã£o da formaÃ§Ã£o de preÃ§os dos produtos agrÃ-colas, colocando os agricultores a coberto do
abuso de posiÃ§Ã£o dominante das grandes cadeias de supermercados, que assim se aproveitam da pequena
dimensÃ£o dos agricultores e do seu esforÃ§o.

A este propÃ³sito Rui Costa lembrou que â€œalguns sÃ³ agora se lembram da agricultura, tendo nos Ãºltimos anos
desmantelado o sector agrÃ-cola e das pescasâ€•, sublinhando que â€œAlmeida Henriques, do PSD, expressou a sua
ignorÃ¢ncia quanto Ã nossa proposta de Banco de Terras, tudo porque nÃ£o o leu e nÃ£o soube apresentar melhores
soluÃ§Ãµesâ€•.

O Presidente da DirecÃ§Ã£o da Cooperativa AgrÃ-cola
do TÃ¡vora realÃ§ou as dificuldades do sector e a necessidade de rever o
regime dos seguros agrÃ-colas e de criaÃ§Ã£o de infraestruturas de apoio ao
regadio. Manifestou ainda a sua preocupaÃ§Ã£o com a possibilidade de
aplicaÃ§Ã£o de Imposto Especial de Consumo (IEC/IABA) aos produtos vÃ-nicos
e criticou a elevada taxa de IVA dos espumantes.

Rui Costa comprometeu-se a, na Assembleia da
RepÃºblica, lutar contra a aplicaÃ§Ã£o de IEC/IABA aos produtos vÃ-nicos,
pois tal taxaÃ§Ã£o â€œtraduz-se num sÃ©rio desincentivo a uma das grandes
produÃ§Ãµes agrÃ-colas nacionais e do Distritoâ€•, discordando, contudo
contra a mudanÃ§a de taxa de IVA que incide sobre os espumante.

http://viseu.bloco.org
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