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FILIADO: 
Em Portugal, na CGTP – IN e FEPCES e, internacionalmente, na UNI-EUROPA E UNI-GLOBAL 

 

ELEIÇÕES EUROPEIAS DE 2014 
DIA 25, VAMOS TODOS VOTAR  
PARA A DIREITA DERROTAR  

E CRESCIMENTO ECONÓMICO E JUSTIÇA SOCIAL REIVINDICAR! 
A LUTA CONTINUA - VENCEREMOS! 

COLEGA 
No próximo dia 25 de Maio, domingo, vão-se realizar as eleições para o Parlamento 
Europeu. 
Estas eleições vão-se realizar num momento em que a larga maioria do Povo e, em 
particular, a Classe Trabalhadora de Portugal estão a sofrer as consequências terríveis 
da aplicação da política de Direita da troika e do Governo do PSD/CDS. 
Qual é a realidade social que se vive em Portugal neste momento? 
O desemprego é um flagelo, os subsídios sociais são reduzidos (de desemprego, 
abono de família, rendimento social de inserção, entre muitos outros), os impostos dos 
trabalhadores aumentam enquanto que os dos grandes patrões diminuem, as reformas 
baixam, as taxas moderadoras do Serviços Nacional de Saúde aumentam, os apoios 
sociais aos estudantes baixam, os salários estão congelados, especialmente o salário 
mínimo nacional de 485 euros, e a pobreza alastra preocupantemente.  
COMPANHEIRO E COMPANHEIRA 
Esta é a verdade, concreta e real, que é escondida por Passos Coelho e Paulo Portas na 
sua enorme campanha de propaganda na qual afirmam cinicamente que Portugal está 
melhor - mentirosos!  
A economia continua a piorar, não se criam empregos, a divida é maior que há três 
anos e hoje existem cada vez mais pessoas a sofrerem o flagelo das carências 
económicas e da pobreza - este é o resultado da Direita a governar! 
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CAMARADA  
Esta situação tem sido fortemente combatida pela CGTP-IN e pelo STAD em todas as 
situações e oportunidades e têm sido realizadas sem cessar todas as formas de 
intervenções, acções e lutas contra o Governo da Direita e os grandes patrões. 
Jamais permitiremos que os direitos laborais e sociais e os níveis salariais 
conquistados no 25 de Abril sejam roubados pelos patrões com todo o apoio ou 
mesmo por iniciativa do Governo – a nossa disposição de resistir e combater é total!  
Nunca aceitaremos ser sobre-explorados e empobrecermos para que os grandes 
patrões nacionais e estrangeiros sejam cada vez mais ricos! 
Não consentiremos que Portugal seja um paraíso para os grandes tubarões nacionais e 
estrangeiros enquanto é um inferno para quem trabalha ou está reformado! 
Nós reivindicamos emprego com direitos, a manutenção dos nossos direitos sociais e 
laborais e aumentos salariais, muito em especial o do salário mínimo! 
Nós exigimos uma política que promova o crescimento económico e impulsione a 
justiça social! 
Nós queremos que quem trabalha e produz riqueza seja considerado e protegido! 
Nós reclamamos respeito pela Constituição da Republica e o Diálogo Social! 
AMIGO E AMIGA 
As eleições de 25 de Maio são para o Parlamento Europeu – é verdade!  
Mas são eleições democráticas e votar é um direito democrático e uma expressão 
fundamental da Liberdade – há quarenta anos o 25 de Abril derrubou o fascismo onde 
não existia Democracia e a Liberdade era proibida! 
E se todas as eleições democráticas são uma oportunidade de ouro para que o Povo 
demonstre os seus verdadeiros sentimentos e opiniões sobre a sua vida e o estado do 
seu país, como o Povo está fortemente descontente as eleições de 25 de Maio são 
exactamente isso: a ocasião de ouro para expressar ao Governo PSD/CDS o que pensa 
acerca da sua actuação - esta é uma ocasião fundamental que não pudemos perder! 
Como estas eleições também são uma forma de lutar pelos nossos interesses,  

DIA 25, VAMOS TODOS VOTAR PARA A DIREITA DERROTAR  
E CRESCIMENTO ECONÓMICO E JUSTIÇA REIVINDICAR! 

A LUTA CONTINUA - VENCEREMOS! 
Lisboa, 15.Maio.2014 - Comunicado nº. 32/2014                                                                                      A DIRECÇÃO NACIONAL 


