Site Distrital de Beja - Bloco de Esquerda

NÃO AOS ROUBOS NO ORÇAMENTO 2014
23-Out-2013

GOVERNO - TROIKA

RUA!

A Coordenadora Distrital
de Beja do BE reuniu na sede de Castro Verde, em 20 de Outubro, fez o balanço
das eleições autárquicas e perspetivou a intervenção do Bloco numa situação
política dominada pela proposta de Orçamento para 2014, que anuncia nova
escalada do desemprego e do assalto aos salários e às pensões.

Em comunicado Coordenadora Distrital
manifestou repúdio pelos efeitos desta política na nossa região, como o despedimento
selvagem de dezenas de trabalhadores de subempreiteiros da Somincor e novas ameaças
de encerramento ou privatização de serviços públicos: repartições de Finanças, extensões de
saúde...

A reunião decidiu ainda convocar para 9 de Março a
Assembleia Distrital de Beja, que elegerá a nova Coordenadora Distrital do
Bloco de Esquerda para o biénio 2014-2016.

1. Os resultados das eleições autárquicas de 29 de Setembro constituem uma derrota política clara para o BE, nos planos
regional e nacional, com honrosas exceções: no Funchal, onde ocorreu o primeiro ato do fim do jardinismo na Madeira, no
qual o BE esteve envolvido de corpo inteiro; a eleição de vereadores do Bloco, pela primeira vez, em Portimão e Torres
Novas; e os bons resultados das listas de cidadãos apoiadas pelo BE em oito municípios, entre os quais Beja.
A reconquista da Câmara de Beja pela CDU representa uma viragem à esquerda e o merecido castigo da gestão arrogante
do PS, simbolizando também uma forte bipolarização das eleições autárquicas no nosso distrito que influenciou de forma
diferenciada os resultados do Bloco: em Odemira, onde se manteve o deputado municipal, em Serpa e Almodôvar, pondo
a nu fraquezas políticas e organizativas. Também fatores nacionais contribuíram para estes maus resultados.
O BE saúda a candidatura “Por Beja com Todos” que, embora não atingindo todos os objetivos, como a eleição de
vereadores, representa uma riquíssima experiência unitária e organizativa, enfrentou a bipolarização e elegeu dois
deputados municipais: um diretamente e outro através da Presidência da Junta de Freguesia de São Matias, por
maioria absoluta. Elegeu ainda um membro da UF de Salvador e Santa Maria, em Beja e ficou perto da eleição para a UF
de Santiago Maior e S. João Batista. Globalmente, “Por Beja com Todos” obteve mais eleitos que o PSD.
2. A grande manifestação de 19 de Outubro, convocada pela CGTP, foi o tiro de partida da luta dos trabalhadores contra
o novo assalto aos salários e reformas, consignado no Orçamento 2014. A proibição da manifestação na Ponte 25 de Abril
reafirma o autoritarismo do governo que volta a pressionar o Tribunal Constitucional e já só tem o apoio de Cavaco
Silva, Durão Barroso e do FMI.
Estas pressões e ameaças serão impotentes para deter a revolta popular e cidadã que volta a descer à rua já em 26 de
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Outubro, nas manifestações “Que se Lixe a Troika” e nas que se seguem, com dezenas de greves e jornadas de lutas em
curso ou já marcadas para Novembro.
O POVO É QUEM MAIS ORDENA! QUE SE LIXE A TROIKA!
BEJA – PRAÇA DA REPÚBLICA – 26 DE OUTUBRO – 16 HORAS
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