Centros de Saúde
A luta da população é necessária!
Só a luta das populações, levará à
construção do novo Centro de Saúde em
Santa Iria e à reabertura do Centro de
Saúde da Bobadela.
No passado dia 7 de Janeiro, em reunião
com ministro da saúde foi comunicado ao
Presidente da Câmara Municipal de
Loures, Bernardino Soares, que a
construção do Centro de Saúde em Santa
Iria é uma prioridade do ministério e que
vai ser construído.
Quanto ao Centro de Saúde da Bobadela,
fechado desde o dia 30 de Setembro, o
ministro colocou muitas reservas. Mas
dada a insistência do Presidente da
Câmara quanto à necessidade do mesmo,
o ministro assumiu o compromisso de
uma visita de técnicos aos locais
sugeridos, para analisar a possibilidades
de uma eventual reabertura.
A CDU não desistiu das freguesias de
Santa Iria da Azóia, São João da Talha e
Bobadela, nunca trairá as populações e
lutará pelo Poder Local Democrático,
contando sempre com o apoio da
população.
Os eleitos da CDU conhecem as
freguesias, organização, meios e o
trabalho realizado ao longo dos anos.

Passaram quatro meses após as eleições
de 29 de Setembro de 2013, o Executivo
da Junta de Freguesia, mais do que
realizar trabalho, tem procurado
intimidar trabalhadores, esvaziar de
funções a Sede da Freguesia em Santa Iria
da Azóia, atitudes discriminatórias e
portas abertas para pseudo assessores,
encartados no Partido Socialista.
A CDU continua a ver os trabalhadores
empenhados no trabalho. O Executivo da
Junta de Freguesia sem discriminações,
assuma responsabilidades com ética,
sem medo da transparência, respeitando
os direitos dos trabalhadores,
responsabilizando os mais qualificados,
maior formação e conhecimentos, para
execução das tarefas e controlo eficaz dos
meios e utilização do dinheiro dos
contribuintes.
A CDU continuará atenta e vigilante,
não deixará de exigir respeito pelos
direitos dos trabalhadores, uma
gestão com ética e transparência, na
defesa dos interesses da população de
Santa Iria da Azóia, São João da Talha e
Bobadela.
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