Obrigado, contem connosco
Terminou com uma expressiva vitória da nossa Lista o ato eleitoral do passado sábado.
Importa começar por agradecer a todos os sócios que nos deram a confiança para prosseguir a cruzada a
que nos propusemos.
Depois, há que repor a verdade sobre os fatos, que malevolamente foram trazidos a público na véspera
das eleições em campanha infame, que prosseguiu após conhecida a derrota da Lista que se apresentava
como alternativa.
Denegrir Inválidos do Comércio com informações e imagens como as reiteradamente divulgadas e que a
realidade desmente só pode ter como objetivo afastar os sócios, preocupar os utentes e desincentivar os
trabalhadores, com vista a levar a Instituição a situação de crise e quiçá ao seu colapso.
Desiluda-se quem promoveu tal campanha! O nosso projeto para os próximos quatro anos vai exatamente
em sentido contrário.
Tudo faremos para repor a verdade sobre o ambiente na Instituição, designadamente como vivem os
nossos residentes, e demonstrar o caráter infame e vergonhoso da campanha de difamação desenvolvida,
bem como para reparar os prejuízos que ela causou e vai causar aos Inválidos do Comércio.
Depois, temos um programa para cumprir!

Reforçar e valorizar a imagem de Inválidos do Comércio, aumentar o número de
associados, assegurar a sustentabilidade da Associação.
Tudo faremos para criar as melhores condições para a vida de quantos residem na Instituição,
prosseguindo com a modernização dos espaços que ainda não sofreram remodelações e foram
construídos em meados do século XX, e implementando novas atividades e novos serviços específicos,
dirigidos aos sócios.
Vamos cuidar das valorização e motivação dos trabalhadores e do reforço dos meios técnicos.
Vamos reavaliar a estrutura prosseguindo a melhoria da sua capacidade de resposta.
Daremos particular atenção ao património imobiliário, que se procurará manter, valorizar e rentabilizar.
Vendas pontuais serão apenas para suprir necessidades de investimento em novos equipamentos sociais
ou para substituir por novo património mais rentável e em todos os casos, como sempre tem acontecido,
sempre com o sufrágio dos sócios em Assembleia Geral.

Os eleitos da Lista A

