
Sementiu não
tem condições
para continuar
CDU Jerónimo em campanhapelo distrito de Santarém
condenou ataque ao sector ferroviário e pediu apuramento
da verdade sobre intervenção deMaria LuísAlbuquerque

OCTÁVIO LOUSADA OLIVEIRA

Dia mais calmo na campa
nha da CDUpara as eleições
autárquicas Depois de uma
jornada bastantemovimen
tada no distrito de Lisboa Je
rónimo de Sousa esteve on
tem ao lado dos candidatos

da coligação às autarquias de
Santarém onde exigiu um es
clarecimento cabal sobre a

intervenção daministra das
Finanças verpág 20 no caso
das swap

O secretário geral do PCP
sustentou que seMaria Luís
Albuquerque validou como
técnica superior umnegócio
que foi desastroso para o
País e mentiu na comissão

parlamentar de inquérito
não tem condições no plano
ético e político para conti
nuar em funções

Isto à tarde naChamusca
antes de intervirperante cer

ca de 70 pessoas junto ao co
reto da cidade Mais cedo no
Entroncamento onde o PSD
goza de maioria absoluta no
executivo camarário Jeróni
mo de Sousa almoçou com
100 apoiantes maioritaria
mente trabalhadores ou re
formados do sector ferroviá
rio Ali ouviu alguns testemu
nhos sobre aquilo que no
discurso classificou como
uma ofensiva brutal aos

serviços públicos de trans
portes e respetivos funcioná
rios

Numbalanço das duas úl
timas décadas aquilo queve
rificamoséque o sectorferro
viário foi alvo de umprocesso
destrutivo Um desmembra
mento um desmantelamen
to em nomede uma reestru
turação que nunca se verifi
cou O objetivo central foi
sempre liquidar postos de
trabalho direitos e abrir por
tas a privatizações frisou

Por outro lado recordou os
contactos que efetuou no
planosindical com trabalha
dores da área quando inte
grou o Sindicato dosMetalúr
gicos de Lisboa foi afinador
de máquinas na Fábrica de
Aparelhagem Industrial
testemunho queDavidRibei
ro que também desenvolve
atividade nessaesfera e agora
se candidata aoMunicípio do
Entroncamento confirmou

Omeu camaradaJeróni
mo não precisa de nenhuma
informação sobre a situação
dos trabalhadores ferroviá

rios porque desde os tempos
como dirigente sindical
acompanhou o sector inclu
sivamente aomeu lado Tra

balhamosjuntos há30 anos e
há 35 que lida com estas
questões disse o candidato
aoDN denunciando que só
nos últimos dois anos mais
de200 funcionáriosdeixaram
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Equipamento Ferroviário
EMEF responsável pela
saúde de parte domaterial
circulante da CR muitos dos
quais por rescisões forçadas
e que caíram depois no de
semprego

A queixa sobre a extinção
depostos de trabalho enfati
za ganha particular impor
tância quando 33 da popu
lação localvivem ou têm fa
mília do trabalho ferroviário
e atendendo também aque a
reconversão profissional de
serralheiros torneios emecâ
nicos com uma certa idade
está longe de ser fácil

Por isso lembrou também
as várias jornadas de luta ao
lado de Jerónimo de Sousa
quando ainda era chefe de
plataforma na estação de
SantaApolónia em Lisboa
Era chefe e sindicalista em

simultâneo Emdiasdegreve
como estava incumbido de

falar à comunicação social
não respondiacomo grevista
mas puxava a brasa à nossa
sardinha A empresa na altu
ra valeu se de situações que
não eram corretas como a
substituição de trabalhado

res e o Jerónimo perguntavame em tom de brincadeira
como é que o David Ribeiro
iria responder se o quisessem
substituir Ríamos umpara o
outro e eu dizia Espera aíum
pouco que eu digo que vou
trabalhar Dois minutos de

pois de estarnomeuposto de
comando e achefiara estação
fechava aporque entrava em
greve
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