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*   FILIADO  NA  CGTP  INTERSINDICAL  E FEPCES  * 
 

ROUBO  
NO SUBSIDIO DE NATAL! 
O GOVERNO PSD/CDS JÁ COMEÇOU  

O ATAQUE À CLASSE TRABALHADORA! 
OS PATRÕES E OS RICOS  
NÃO VÃO PAGAR NADA! 

INJUSTIÇA – INDIGNAÇÃO – REPÚDIO – PROTESTO! 

A LUTA CONTINUA! 
TODOS ÀS MANIFESTAÇÕES DA CGTP-IN  

14 JULHO, QUINTA – FEIRA 
 

EM LISBOA 
NO LARGO DE SANTOS, ÀS 15.00H 

NO PORTO 
ROTUNDA DA BOAVISTA, ÀS 14.30H 
 

COLEGA 
 

 O Governo PSD/CDS tomou posse há cerca de uma semana e já começou o ataque á 
Classe Trabalhadora!  

De facto, uma das suas primeiras decisões foi o de criar um imposto extraordinário no 
Subsidio de Natal de 50%, que vai ser aplicado da seguinte forma: ao salário que cada 
trabalhador/a recebe deduz-se o Salário Mínimo Nacional (485€). Do restante, divide-se por dois 
– e uma das partes, que é 50%, é o imposto extraordinário. O Governo PSD/CDS chama-lhe 
imposto mas do que efectivamente se trata é de um verdadeiro roubo no Subsidio de Natal! Por 
outro lado, quem receber o SMN não paga este imposto extraordinário, ou seja, não é roubado! 

Tão mau como este roubo é que, ao mesmo tempo, o Governo não decidiu nada sobre 
se este imposto extraordinário também vai ser pago pelos patrões e os ricos e poderosos que 
vivem á custa da especulação de acções na Bolsa – o mais certo é que não paguem nada, 
como é o costume! 
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INJUSTIÇA!!! Quem vai pagar é quem trabalha! Os patrões e os ricos e poderosos estão 
cada vez mais ricos e os trabalhadores e trabalhadoras estão a passar cada vez mais 
dificuldades! 

INDIGNAÇÃO! Ninguém suporta ser alvo de tanta injustiça e ver tanta riqueza apropriada 
pelos patrões e os ricos e poderosos enquanto os trabalhadores e outras pessoas (como os 
reformados) passam tantas dificuldades! 

REPUDIO! Todos os trabalhadores e todas as pessoas de boa fé repudiam a injustiça 
deste tipo de politicas – que o próprio 1º. Ministro Passos Coelho afirmou na campanha eleitoral 
há poucos meses que nunca deveriam ser tomadas! 

PROTESTO! E porque esta decisão é um roubo e uma injustiça, temos que afirmar o 
nosso repúdio protestando fortemente para demonstrar o nosso total descontentamento! 
 

COMPANHEIRO E COMPANHEIRA 
 

Há dificuldades em Portugal – mas não fomos nós, Classe Trabalhadora e outras 
pessoas com dificuldades, como os reformados, os responsáveis da sua existência!  

Há muita riqueza em Portugal – está é repartida injustamente!  
Para pagar as dificuldades que existem, o que o Governo PSD/CDS deveria ter decidido, 

em vez deste roubo, era um imposto extraordinário sobre os lucros de 1,6 mil milhões de euros 
que os 21 maiores grupos económicos e financeiros tiveram! O que o Governo de Passos 
Coelho deveria ter decidido era o combate imediato á fraude e evasão fiscal, que se cifra nos 30 
mil milhões de euros. O que se impunha era o Governo decidir cobrar 1% nos movimentos 
bolsistas (que representaram 145 mil milhões de euros em 2010) – e, dessa forma o Estado 
obtinha imediatamente 1.453 milhões de euros, muito mais que os 800 milhões de €uros que o 
roubo no Subsidio de Natal! 

Isto é que eram medidas corajosas (e justas) – roubar no Subsidio de Natal de quem tem 
dificuldades e não é patrão ou rico e poderoso, não é ser corajoso! 
 

CAMARADA 
 

O programa do Governo do PSD-CDS que integra, completa e aprofunda o memorando, 
subscrito pelo anterior Governo do PS e que foi imposto pela Troika da UE, FMI e BCE, constitui 
uma declaração de guerra aos trabalhadores e ao povo. Mas se o memorando da Troika já de si 
era mau, o Governo de Passos Coelho está a fazer politicas piores do que aquelas que a 
própria Troika impôs! 

Esta é a política do retrocesso social e civilizacional, das injustiças, das desigualdades e 
da pobreza que leva o grande patronato a aplaudir com entusiasmo e os trabalhadores e a 
generalidade da população a reagir com indignação.  

Esta é a política da recessão, do desemprego, da precariedade, dos baixos salários e 
pensões, do aumento brutal do custo de vida, do encerramento de micro e pequenas empresas.  

Esta é uma política errada e injusta que é preciso combater e derrotar!  
Esta é uma política de direita aplicada por um Governo da Direita! 
 

TODOS ÀS MANIFESTAÇÕES DA CGTP-IN 14 JULHO 
 

EM LISBOA 
NO LARGO DE SANTOS, ÁS 15.00 H 

NO PORTO 
ROTUNDA DA BOAVISTA, ÁS 14.30H 
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