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APELO DO STAD À CLASSE TRABALHADORA:

NAS ELEIÇÕES
PARA A
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA NO DIA 6.OUT.2019:

TODOS A VOTAR “À ESQUERDA”

PARA COMBATER A ABSTENÇÃO
E DERROTAR OS PARTIDOS DA DIREITA!
A LUTA CONTINUA - VAMOS CONTINUAR A
REIVINDICAR CRESCIMENTO ECONÓMICO E
PROGRESSO SOCIAL - VENCEREMOS!

COLEGA E CAMARADA

No próximo dia 6.Outubro,vai haver eleições para a Assembleia da Republica.
Após quatro anos de Governo “das Esquerdas” (do PS, devidamente suportado pelo PCP, o BE e o PEV) devemos
dizer que o balanço é positivo!
O Governo “das Esquerdas” parou a grande ofensiva contra os trabalhadores, os reformados e o Povo em geral
feita pelo governo anterior do PSD e CDS, capitaneados por Passos Coelho e Paulo Portas, que aplicaram com
zelo e ardor o memorando que a Troika impôs a Portugal em 2012.
Ou seja, parou-se o grande plano de austeridade constituído por corte de salários e pensões, o aumento de
impostos e a eliminação de direitos sociais e laborais, que provocaram um enorme desemprego, o
empobrecimento geral, a emigração maciça e o desespero da esmagadora maioria da população.
Desta forma, provou-se que era totalmente falsa a propaganda da Direita em como somente havia uma alternativa
para equilibrar as contas públicas – o empobrecimento e o regresso a um passado de miséria!
COMPANHEIRO E COMPANHEIRA,
Em quatro anos, com “as Esquerdas” a governar, provou-se que havia alternativa a este plano maléfico!
Em quatro anos, com “as Esquerdas” a governar, foram realizadas politicas que recuperaram direitos sociais e
laborais retirados pelo governo do PSD/CDS (como foi o caso, entre muitos outros, dos quatro feriados), fez-se a
evolução dos rendimentos (particularmente do Salário Mínimo Nacional e de outros salários bem como das

pensões mais baixas) e foram criados novos direitos sociais (muito em especial, o novo sistema de passes
sociais).
O mais importante é que estas políticas progressistas promoveram o crescimento económico e produziram o
aumento da riqueza, a redução do desemprego, a aproximação à Europa, apesar de pequena, e equilibraram as
contas públicas!
Este resultado contraria totalmente a ameaça da Direita em como o “diabo estava para vir” mas, principalmente,
ultrapassou o desespero dos trabalhadores e dos reformados, criado pelo desemprego, a exclusão e as
desigualdades do Governo da Direita.
Este síntese, o Governo do PS devidamente sustentado pelo PCP, o BE e o PEV, ou seja, pelos partidos da
Esquerda, contribuiu decisivamente para o ambiente global de Bem-estar que vivemos actualmente em Portugal.
CAMARADA E COLEGA
È neste quadro, e porque NÂO queremos voltar a um passado recente de triste memória, que o

O STAD APELA À CLASSE TRABALHADORA QUE, NAS ELEIÇÕES PARA A
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA NO DIA 6.OUT.2019, NINGUÉM FIQUE EM CASA OU VÁ
PASSEAR – PELO CONTRÁRIO, TODOS A VOTAR “À ESQUERDA”
PARA COMBATER A ABSTENÇÃO E DERROTAR OS PARTIDOS DA DIREITA!
Sim, vote-se porque “O VOTO É A ARMA DO POVO!” – mas “à Esquerda”.
Cada um(a) trabalhador(a) vote no partido de Esquerda que pense que defende melhor os seus interesses e que
assegure que o resultado destes últimos quatro anos se vai manter mas, fundamentalmente, vai aumentar e
melhorar!
Sim, porque nós, Classe Trabalhadora,

VAMOS CONTINUAR A REIVINDICAR
CRESCIMENTO ECONÓMICO E PROGRESSO SOCIAL!
Sim, porque ainda há muito mais para fazer – nós NÃO vamos parar!
Sim, queremos melhor repartição da riqueza e mais Justiça Social!
Sim, vamos continuar a reivindicar mais salários, maiores direitos laborais e elevadas melhorias sociais!
Mas, para alcançarmos estes justos objectivos, é necessário votar dia 6.Outubro - votar “à Esquerda” e votar para
a Direita derrotar!
Este é o APELO do STAD à Classe Trabalhadora!

A LUTA CONTINUA - VENCEREMOS!
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