Caros Concidadãos,
Estamos a caminhar para o verão, depois de
um inverno rigoroso e longo.
Com o calor a chegar, chegam também as
muitas atividades da Junta promovidas ao ar livre.
A primeira a chegar é já no início de junho. A Feira
Rural pela sua espetacularidade e tradição, com a
animação dos ranchos folclóricos, das concertinas
e dos cantares ao desafio é um evento que atrai
muitos paranhenses ao Jardim de Arca de Água.
Procuramos aproveitar o que temos de melhor
para oferecer aos mais jovens em mais uma edição
de sucesso das Férias Desportivas, este ano com
mais dias. Aos mais seniores, as já tradicionais colónias
da Apúlia. E, para todos, o evento a Casa está em
Festa, o São João no Campo Lindo e, mais à frente,
as Festas de Nª Sª da Saúde.
Sugerimos que esteja atento à nossa agenda e
à informação que vamos disponibilizando através
do site, da newsletter e dos cartazes. Participe nos
muitos eventos que temos para si!
Aproveitamos também para informar que a
Assembleia de Freguesia reuniu em abril, em sessão
ordinária de aprovação de contas, tendo aprovado
as mesmas com um saldo de gerência muito positivo.
É com agrado que afirmamos que a gestão da Junta,
para além de rigorosa e transparente é também
realizada a pensar no futuro e nos projetos que
queremos levar a cabo, a bem da Freguesia.
Não podíamos deixar de referir algo sobre a
nossa prioridade deste mandato: a Ação Social. O
grande flagelo social é sem dúvida o desemprego.
Não haverá família nenhuma que não esteja a sofrer
por ter algum familiar nesta situação. À Junta de
Freguesia cabe pouco nesta matéria mas não
queremos ficar de braços cruzados.
Estamos, por isso, a apostar na promoção de
cursos de formação que possam capacitar mais os
nossos desempregados, seja através da parceria que
temos com o Instituto de Emprego e Formação
Profissional, seja com empresas de formação privadas.
Este esforço visa ajudar os desempregados da
Freguesia a aumentar as suas habilitações para
permitir que estes possam estar mais bem
posicionados na procura ativa de emprego.
Conscientes que o emprego é um bem raro
nos dias de hoje, apoiamos os nossos desempregados
que pretendam experimentar ser empreendedores.
Para isso, estamos a promover cursos de
empreendedorismo, certificados pelo IEFP. Estes
cursos permitem aos nossos desempregados ter
uma perspetiva muito clara sobre as suas reais
competências empreendedoras. Todos aqueles que,
ao frequentar este curso, elaborem um plano de
negócios e pretendam “tentar a sua sorte” criando
uma empresa, podem fazê-lo na Unidade Empresarial
da Junta sem qualquer custo de alojamento (renda,
água, luz e internet).
É uma pequena ajuda num grande problema
que é o desemprego!
Contamos consigo!

