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O presidente do Governo Regional
aproveitou a visita ontem realizada
à êmpresa Aviadântico - Avicultu-
ra S.4., locúzada na freguesia de
Santo António da Sen'4 para anun-
ciar mais apoios . indirectos - ao
sector agro-alimentar de modo a.,
impulsionar 'trma 4posta ainda
mais forte na produção regional".
A produção de frango regional é
uma das vertentes que Migrrel Al-
buquerque quer ver reforçada para
'tonquistar mais quota de merca-
do",, que actualmente representa
'apenasl cerca de 5O% dos 5 mi-
lhões de aves.consumidas anual-
mentenaRegião.

O gol,ernante aproveitou a opor-
to"ld"de parafazer um apelo em
jeito de alerta airs consumidores
madeirenses e porto-santenses,
que acabou por ser também por
ser umreparp às grandessuperff"
ciesdoêomércioaretalho- -,_,
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secretrírio regional daAgricultura e
Desenvolvimento Rural, Humberto
Vasconcelos, o chefe do srecutivo
regional elogiou o cuidado e aposta
da empresa nos necursos regionais
garantindo assim'1rm ciclo de efei-
to multiplicador naprodução regio-
nal muito importante". Aposta ago.
ra reforçada com o "apoio" que
'teio permitir a introdução tecno-
lógica" no controlo dos pavilhões.

Admitiu a atribuição de mais
apoios, agora indirectos, de modo a
impulsionar a "aposta decisiva no
sector da produção agro-alimentar
e garantir que esta empresa no fu-
turovai crescef e ao mesmo tem-
po "garantir preços competitivos"
nomercado.

Determinado em oferecer con-
dições para "garantir que prodpzi-
mos, consumimos e enportartos",
fez saber que o séu governo estuda
proporcionar outras ajudas, no-
meadampr-úe nedeçtricidade e,na
agu4 de modo a'taixar oí custos
deprodWãp"r.ogqqetizorr-,.'
tt.'.raÌ,1 iì ir rrt, rtCr t l(

SantaGruzcontratazB'
novos opeÌacionais
A Câmara Municipal de Santa
Cruz concretizou, ontem, a
assinatura de contratos de
trabalho éom28 novoi
operacionais que vão reforçar
a área de recolha de resíduos e
o Centro de RecolhaAnimal.
Filipe Sousa sublinhou que
este reforço reflecte "umadas
prioridades da autarqui4 que
é a área ambiental".

FS pede "prevenção"
quanto à água de rcga
Sílvia Silva deputada do PS-
Madeira abordou a questão da
fdta de água para regadio na
Regiãg bem como para a
prevBnção.de incêndios. Pediu
ao Governo Regional mais
"prevenção emvez de
reacção" e lembra que as redes
de distribuição não se
degradaram'ãpenas nos
últimos ó anos".

FSDelggia 6,b mihões
da ARtl èm tlrchico
O Grupo Parlamentar do PSD
realçou a importáncia do
investimento público do
Governo Regional no concelho
de Machicq comdestaque
para os investimentos da
dmpresaÁguas e Resíduos da
Madeira(ARM) que
ascendemaÇ5 milhões de
erüos tom o o$ectivo de
melhorar a qualidade devida
da população de Machicol'.

Trabalhadores da ARt
rcclamam suplemento
Vrários funcionários que
estiveram em teletrabalhq nos
meses de MarçqAbril e Maio
viram o rendimento mensal
ser reduzido. Dizem que lhes
foi reúado do salário
suplementos como por
exemplo o abono de falhas de
caixa- A denuncia partiu de
umgrupo de funcionários que
reclamam pelo pagamentos
destes suplementos.

Govemo mantém apoio
ao Eurcpeu de Gocktails
O vice.presidente'do Governo
Regional Pedro Caladq
gararrtiu ontern, nosjardins da
Quinta das Cruzes, durante o
cocktail comemorativo do 5o.o
aniversário da Associação
BarmendaMadeir4 qtreo
er<ecutivo madeirense mantém
o apoio qtre tinha assumido

deapoiar a
rcalização do Campeonato
Europer. de Cocktails na

' negüq Fre!üstg pai"a este'ano.
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Um doo dols pavllhõee vleltadge por AlbuquêÍque malsde22mllave.
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'âtenção aos consumidores
quando forem ao supermercadq o
frango regional tem a.marca Ma-
deira e cuidado qu'e muitas vezes a
meuca Madeira: está misturado
com fr ango i4iiortado", avisou.

Alerta deixado no final davisita
à referida sociedade que melhorou
os eqúpamentos nos seus oito pa-
ülhões, cad" utit coml2OO metros
quadrados, destinados à produção
de frangos de carne, contandq
parao efeitq com apoios do PRO-
DERAM, enquadrado na submedi-
da de apoio a investimentos de
grande dimensão.

O investimento total'rondou os
.529 mil euros, óendo que 288 mil
proveem do FEADER, no âmbito
do PRODERAM, e do Orçamento
daRegião.

Miguel Albuquerque visitou
dois dos oito pavilhões- umreple-
to depintos com apenas 3 dias, ou-
tro abrigando maisde 22 mil fran-
gos com 19 dias. Impressionado
eom ô, que,viu, -sublinhou.que J'o
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programa do PRODERAM tem
sido essencial paramelhorarmos a
produção quer do sectorprimáriq
quer do agro -alimentaf '.

Antes, lembrou qqe a crise pan-
démica veio acenírar a necessida:
de e a preocupação em "garanú a
auto-sufi ciência - dentro da medi-
da do possível - alimentar da Re-
gião e o agro-alimentar é um' dos
sectores cruciais", destacou.

A empresa visitada é responsá-
vel por cerca de g milhões de arres
por ano daprodução regionáI, que
"anda à vola dos 2,5 milhões de
dvesl', metade do gonsumo anual.
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