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*   FILIADO  NA  CGTP  INTERSINDICAL  E FEPCES  * 
 

Nas eleições para a Assembleia da Republica de 5 de Junho, 
 

TODAS E TODOS A VOTAR PARA A DIREITA DERROTAR!!! 
Colega 
  
 No próximo dia 5 de Junho, juntamente com o restante Povo Português, as 
trabalhadoras e trabalhadores dos sectores da Portaria, Vigilância, Limpeza, Domésticas 
e outros sectores de Actividades Diversas, vão eleger a nova Assembleia da Republica, 
da qual emanará o novo Governo de Portugal. 
 
 É absolutamente necessário que todas as trabalhadoras e trabalhadores participem 
activamente neste acto fundamental da Democracia – é fundamental que todos e todas 
votem porque a Democracia exige a Liberdade de voto mas, também e 
consequentemente, a participação activa de todos as cidadãs e cidadãos na vida da 
Republica. E esta faz-se todos os dias e em todas as situações mas também nas eleições 
para a Assembleia da Republica. 
 
 Por isto, no DIA 5 DE JUNHO, TODAS E TODOS A VOTAR! 
 
Companheiro e Companheira 
 
 O voto de cada trabalhadora e trabalhador é livre, consciente e secreto. 

 
Mas, como todos bem sabemos, os patrões e os “senhores do dinheiro”, na 

generalidade, apoiam a Direita e esta apoia-os totalmente. Desde sempre, os poderosos e 
os ricos, ou seja, os patrões, andaram de “braço dado” com a Direita e que os partidos da 
Direita são defensores dos interesses dos patrões. Por isto, as propostas políticas que a 
Direita faz são sempre para favorecer os patrões e os poderosos á custa dos direitos e 
dos baixos salários da Classe Trabalhadora. È assim hoje como foi sempre assim na 
História – e esta é a raiz da nossa acção e luta colectiva! 

 
As trabalhadoras e trabalhadores dos sectores da Portaria, Vigilância, Limpeza, 

Doméstica e das Actividades Diversas, porque são daqueles que têm mais carências e 
dos que passam mais dificuldades, conhecem muito bem esta realidade! Quem os 
patrões apoiam e quem apoia os patrões jamais defenderá os interesses da Classe 
Trabalhadora! Mesmo quando vêm com “falinhas mansas”, o que eles querem é tentarem 
“enrolarem-nos” – mas nós bem os conhecemos, a eles e ás suas “manhas”!!! 

 
Por isto, a Direita não pode, não deve, ir para o Governo – nós sabemos como ela 

governou quando lá esteve e bem sabemos o que quer fazer agora!!! 
 

Por isto, no DIA 5 DE JUNHO, TODAS E TODOS A VOTAR PARA A DIREITA 
DERROTAR! 

 
Amiga e Amigo 

 
As actuais condições de vida e de trabalho da Classe Trabalhadora em Portugal 

são, na generalidade, muito difíceis - nós bem o sabemos porque diariamente as vivemos! 
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São os nossos salários que continuam a ser extremamente baixos; é a enorme 
precariedade que existe; são as centenas de milhares de trabalhadores que estão 
desempregados; é a violação permanente dos nossos direitos, é o abuso constante feito 
pela maioria dos patrões.  

 
É a Inspecção de Trabalho que é vagarosa; a Justiça que é muito cara e 

extremamente lenta; é o Serviço Nacional de Saúde que tem muitas dificuldades; é a 
Segurança Social que tem sérias complicações. 

 
Por outro lado e ao mesmo tempo, vemos todos os dias que as grandes empresas 

têm lucros de dezenas ou de centenas de milhões de euros, que os gestores e 
administradores têm salários e prémios escandalosos e que a generalidade dos patrões 
continuam a ter uma vida de luxo que é escandalosa! 

  
O Governo do Eng.º. José Sócrates desenvolveu algumas políticas que fizeram 

melhorar um pouco a situação social. Contudo, realizou várias outras políticas que foram 
negativas, como, por exemplo, a revisão do Código do Trabalho e a redução de direitos 
laborais e que mereceram a firme oposição do nosso Sindicato e da CGTP-IN. Contra 
estas más politicas foram realizadas muitas manifestações e outras acções, incluindo a 
Greve Geral de 24 de Novembro, para reivindicar novas políticas. 

 
As imposições da Troika ao Estado Português, que vai enquadrar a governação do 

nosso País nos próximos anos, vão aumentar as dificuldades de quem trabalha e vão 
diminuir as nossas condições de vida e de trabalho. 

 
Entre outras medidas impostas pela Troika, vai suceder a redução do valor do 

trabalho extraordinário e do subsidio de desemprego e alargar os motivos de 
despedimento individual, o aumento do IVA, o aumento dos juros para a habitação e o 
aumento dos transportes, do gás e da electricidade. As taxas moderadoras vão ser 
agravadas e os serviços públicos vão ter redução de trabalhadores e do serviço a prestar 
aos cidadãos e cidadãs. Ou seja, vamos viver pior – mas nós vamos continuar a lutar!!! 

 
Camarada 
 
 Nós temos o direito a viver melhor! Nós e a nossa família podemos viver melhor se 
a riqueza que existe for repartida com Justiça Social e se a generalidade dos patrões e 
dos “senhores do dinheiro” contribuírem com mais impostos para o sistema fiscal. 

 
È possível haver mais BEM-ESTAR na nossa Sociedade Democrática!  
 
È necessário que exista desenvolvimento económico sustentado e coesão social. È 

fundamental maiores salários, combater o desemprego, acabar com a pobreza, melhores 
direitos laborais e sistemas sociais mais perfeitos e evoluídos (como aqueles que existem 
nos principais países europeus da União Europeia). E isso é realizável se houver 
desenvolvimento económico e uma repartição justa da riqueza. 

 
Estas são as nossas reivindicações! E, como todos nós, Homens e Mulheres 

Trabalhadoras muito bem sabemos, só a Esquerda faz políticas que favorecem os nossos 
interesses e podem satisfazer as nossas reivindicações e nunca a Direita defendeu a 
Classe Trabalhadora mas sim o patronato!  

 
Por isto, no DIA 5 de Junho, é necessário derrotar a Direita! Assim, sem 

hesitações, a Direcção Nacional do STAD exorta que, no dia 5 de Junho, 
 

TODAS E TODOS A VOTAR PARA A DIREITA DERROTAR!!! 
 

Comunicado Nª 28/2011                                                                   A DIRECÇÃO NACIONAL 
Lisboa, 13/5/2011 
 


