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Já saíamos de casa dos pais
por Bloco de Esquerda

Info
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Legalize it!
por Bloco de Esquerda

Defendemos a legalização
da canábis e a sua venda em
estabelecimentos
autorizados a maiores de
idade. A legalização protege
a saúde pública e o acesso
a informação correcta e
credível, permitindo reduzir
drasticamente o tráfico e
contribuir com impostos
para a educação,
investigação e prevenção.

Casamento para todos
por Bloco de Esquerda

Queres ser amigo do Bloco?
Inscreve-te no Voluntariado 2009
Adere ao Bloco de Esquerda
Preenche os campos abaixo e envia para: Bloco de Esquerda
Av. Almirante Reis, 131, 2º, 1150-015 LISBOA
Nome:
Morada:
Concelho:
Distrito:
e-mail:
Telefone:

Telemóvel:

Áreas de Interesse:
Logística de campanha
Dinamização e animação de actividades
Distribuição e divulgação de materiais
Tradução de documentos e materiais programáticos
Outras. Quais?

Ter uma casa é uma condição de
autonomia e de liberdade. Mas Portugal
é um dos países da Europa onde os jovens
saem mais tarde de casa dos pais.
A precariedade, a falta de emprego, o fim
da bonificação no crédito à habitação, a
especulação imobiliária descontrolada, e
a razia que o Governo deu no apoio ao
arrendamento jovem, excluindo tanta
gente desse programa, só nos torna mais
dependentes. Por isso, o Bloco defende
uma nova política para a habitação, que
combata a especulação, que puna o
abandono, que incentive o arrendamento,
que apoie a emancipação dos jovens.
Geração 500 euros
por Bloco de Esquerda

VOLUNTARIADO
BLOCO 2009
DOMINGO, 7 JUNHO
É a tua vida, vota em consciência.

>>

O nosso desafio é simples: usa o teu voto.
Usa-o convocando a vontade de mudança e o sentido de justiça que existem dentro
de ti. Portugal e a Europa precisam de uma geração exigente e não de uma geração
à rasca. O voto é um começo. A 7 de Junho começa a hora da esquerda.

Destaques

02. 90% dos contratos a prazo não
evolui para um estatuto estável.
Pertencemos à primeira geração que vai
viver pior do que os seus pais. Os nossos
salários são dos mais baixos de todo o
espaço europeu. Em dez anos, o número
de precários aumentou 50%. Nos jovens
entre os 16 e os 30 a precariedade atinge
70% da população empregada. Também
o desemprego afecta particularmente os
jovens. O desemprego de jovens já atingiu
os 16,3%, quase o dobro da taxa geral.
Nos jovens licenciados, chega aos 30%.
É preciso inverter esta política. Só é possível
vencer a crise apostando no emprego com
direitos, dando à nossa geração a
possibilidade de usar as suas qualificações.

Sabe mais em
esquerda.net

Este folheto é f eito
com papel reciclado

Se fazes 18 anos até ao dia das eleições, já estás inscrito para votar. Confirma que estás
nos cadernos eleitorais em www.recenseamento.mai.gov.pt ou telefona para o nº gratuito
800 208 169. Depois, no dia 7 de Junho só tens de te dirigir às mesas de voto da tua
freguesia com o teu bilhete de identidade ou cartão de cidadão e votar.
Não deixes que outros decidam por ti! Dia 7 de Junho, vota em consciência!

04. Em Portugal, há 922 mil pessoas
a passar recibos verdes.

Apoio o Bloco por tantos motivos quantos os desempregados,
trabalhadores precários e ilegais ou as reformas de miséria; para que o
futuro não seja cotado na bolsa e não pertença exclusivamente a banqueiros
e administradores; porque precisamos da verdade em vez do silêncio.

05. Nos jovens trabalhadores
(16-30 anos) a precariedade atinge
mais de 70%.
06. O desemprego atinge um em
cada cinco jovens.

08. Um em cada cinco estudantes
do ensino superior é trabalhador.
Na Europa, o Bloco de Esquerda integra
o Grupo da Esquerda Unitária/Esquerda
Verde Nórdica. É uma organização plural,
que inclui organizações da esquerda
socialista de todo o espaço europeu e os
partidos ecologistas e “verdes-vermelhos”
dos países nórdicos. Sabe mais sobre este
grupo em www.guengl.eu

RECENSEAMENTO
Agora já podes votar!

03. A Administração Central
emprega 117 mil trabalhadores com
vínculos precários.

07. O desemprego de jovens
licenciados ronda os 30%.

blocomotiva.net
ecoblogue.net
miguelportas.net/blog

Eleições

Este filme pode ser diferente. Escrito de outro modo e com outro fim. O nosso
papel é o de te propôr um outro argumento e demonstrar a sua viabilidade. Contudo,
ele não existe sem ti. A resignação, o desinteresse e a abstenção são, nos tempos que
correm, um luxo. Ninguém se deve resignar porque há soluções muito mais justas
para estes problemas. Nada é uma fatalidade a não ser que desistas antes mesmo
de começares.

01. O número de contratados a prazo
duplicou na última década,
representando mais de 21,5% da
população empregada.

Os dados enviados destinam-se apenas a utilização pelo Bloco de Esquerda. Tens o direito
de aceder a essa informação para rectificar ou cancelar os mesmos, para o qual só tens de
nos comunicar da tua intenção.

A Campanha eleitoral
do Bloco de Esquerda aderiu
ao programa CarbonoZero
para a redução de emissões
de CO2. O que gastamos é
compensado com plantação de novas árvores.

Candidatos

a Europa e os seus países querem impor uma história em que os europeus não têm
voz. Os jovens de hoje são os primeiros a viver pior do que os seus pais. Isto não
aconteceu por nenhuma catástrofe natural. Aconteceu porque os responsáveis
nacionais e europeus assentaram a construção europeia numa política que os condena
ao desemprego, à precariedade, à perda de independência. Por causa dessas escolhas,
cada jovem de hoje arrisca-se a ser adolescente até aos 30 anos.

GUE/NGL
por Bloco de Esquerda
Defendemos o casamento
entre pessoas do mesmo
sexo. Todos os cidadãos têm
o direito de acesso à
protecção legal do Estado,
independentemente da sua
tradição sócio-cultural,
religiosa, classe social, cor e
orientação sexual. Na
Europa, são já diversos os
países onde o casamento é
legal: Holanda, Bélgica,
Espanha, Noruega, Suécia e
Dinamarca.

Agenda

Este é o filme. A Europa é a nossa maior oportunidade. Mas os políticos que dirigem

ADICIONA O BLOCO
às 15:00 de 20 Março
Aos 16 anos já podemos
trabalhar, pagar impostos e
ser punidos pela lei. Não
faria sentido que
pudéssemos decidir sobre
as leis que nos regem e o
que é feito com o dinheiro
de todos?

CANDIDATOS

Bloco de Esquerda está a mudar a Europa, a mudar Portugal.

Grupos

Bloco de Esquerda está mudar a Europa, a mudar Portugal.

Europeias 2009 Configurações

09. No Ensino Superior, a despesa
pública por aluno diminuiu cerca
de 12% entre 1995 e 2004.
10. O investimento na Acção Social
Escolar não passa de 5% do
investimento total no Ensino
Superior Público.

José Luís Peixoto | Escritor

Xana | Música

X

X

A convicção de que só o bem estar das pessoas, concretas, dá saúde às
entidades abstractas, tem o meu apoio na candidatura de Miguel Portas
ao Parlamento Europeu.

Zé Pedro | Músico

X

O Bloco de Esquerda pode fazer a diferença em qualquer parlamento.
Eu apoio o Bloco de Esquerda.

Ana Drago | Deputada do Bloco de Esquerda
A candidatura do Bloco aposta em políticas exigentes para todo o Ensino
Público – contra a exclusão, pela qualificação cultural dos cidadãos, pelo
intercâmbio em espaço europeu e pela qualidade da formação.

X
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Aquecimento, uma urgência global
por Bloco de Esquerda

>>

LEIRIA
Quinta 28 Maio | 21h30
Comício-festa
De acordo com o Ministério, as universidades
têm um buraco orçamental de 90 milhões
de euros. Quando as propinas foram
introduzidas, o argumento foi o de que
serviriam para aumentar a qualidade de
ensino. Anos depois, não só a qualidade não
aumentou, como as universidades enfrentam
o maior estrangulamento na história do
ensino superior em Portugal. O Bloco
defende um ensino superior gratuito e
propôs na assembleia a equiparação das
propinas de 2º ciclo às do 1º e a sua
indexação ao valor do salário mínimo.

Fim dos Falsos Recibos Verdes
por Bloco de Esquerda

FARO - Auditório Conservatório
Pedro Ruivo- Maria Campina
Sexta 29 Maio | 21h30
Comício-festa com actuação de Dazkarieh
LISBOA - Largo de S. Domingos - ROSSIO
(ao lado Teatro D. Maria II)
Sábado 30 Maio | 21h30
Comício-festa. Actuação de Gaiteiros de Lisboa
COIMBRA
Segunda 1 Junho | 21h30

José Sócrates
Na campanha, prometeu
150.000 empregos, mas com ele
o desemprego e a precariedade
subiram em flecha.

Oliveira e Costa
Depois do governo de Cavaco
nos anos 90, fundou o BPN.
Quando o afundou, ficou um
buraco. Para os contribuintes
pagarem.

O aumento da temperatura do ar e dos
oceanos é uma realidade e já está a provocar
efeitos dramáticos. Os 12 anos mais quentes
de sempre registaram-se entre 1995 e 2006.
Portugal é particularmente vulnerável às
alterações do clima: encontra-se na transição
climática mediterrâneo-atlântico e tem uma
extensa linha da costa, onde vive mais de
70% da população. Mesmo assim, Portugal
está atrasado no cumprimento dos
compromissos de Quioto. É por isso que, em
Portugal e na Europa, é necessário colocar o
ambiente na posição de emergência política.
A solução é a paz
por Bloco de Esquerda

S. JOÃO DA MADEIRA
Terça 2 Junho | 21h30

Em Portugal, há 922 mil “empresários em
nome individual”. Na realidade, a esmagadora
maioria destas pessoas trabalham em
funções estáveis, mas com recibo verde. O
Bloco defende uma fiscalização a sério dos
falsos recibos verdes, exigindo um contrato
estável para todas as funções permanentes.
Tirem as patas dos nossos computadores
por Bloco de Esquerda

ALMADA - Incrível Almadense
Quarta 3 Junho | 21h30
Comício-festa. Actuação de Aldina Duarte.
PORTO
Quinta 4 Junho | 21h30

Comício-festa. Actuação de Gaiteiros de Lisboa
A internet é hoje o maior espaço de partilha
de ideias, de informação e de cultura no
mundo. Mas os grandes interesses do
negócio começaram a atacar. Os dois maiores
grupos políticos da Europa (onde estão o PS
e o PSD) queriam fazer aprovar uma lei que
permitia que as empresas que fornecem a
net cortassem o acesso por “conduta
indevida”, nomeadamente por partilha de
ficheiros. No Parlamento Europeu, o Bloco
bateu-se contra essa proposta e fez a
diferença. Os direitos dos internautas e a
partilha contaram mais do que os interesses
dos que até os nossos computadores querem
vigiar.

Maria de Lurdes Rodrigues
A Ministra da Educação quer
fazer uma escola à sua
imagem: aulas de substituição,
estatuto do aluno e tudo o que
for preciso para criar alunos
obedientes. Nenhuma política
contra a exclusão, contra o
insucesso, para uma escola
pública de qualidade.

Comício-festa. Actuação de Dazkarieh
GUIMARÃES
Sexta 5 Junho | 21h30

A LIBERDADE ESTÁ A ACAMPAR POR AQUI
Oliveira do Hospital. 17 a 21 Julho
Acampamento de Jovens LIBERDADE2009.
A inscrição no LIBERDADE2009 inclui a utilização
do parque, o transporte organizado no primeiro e
ultimo dias e a alimentação durante todo o
acampamento.
INSCREVE-TE em liberdade@bloco.org e
reencaminha esta mensagem para os teus colegas
e amigos! Sabe mais em blocomotiva.net
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Durão Barroso
Quando a crise apertou em
Portugal, emigrou para
Bruxelas, onde encontrou um
bom lugar. É verbo de encher.

Manuel Fino
Presidente da cimenteira
CIMPOR. Deslumbrado com a
especulação, perdeu em
grande. Mas a CGD ofereceu-lhe um prémio de 60 milhões

A Europa podia e devia ser uma força pela
paz no Mundo. Mas não é. Durante os últimos
anos, a administração Bush voltou a lançar
o mundo na guerra no Afeganistão e no
Iraque, causando centenas de milhares de
mortos civis, perante a passividade ou
cumplicidade activa dos responsáveis
europeus. Entretanto, agravou-se o conflito
da Palestina sem que a Europa tenha sequer
intervindo na defesa dos mais elementares
direitos humanos. O papel da Europa não é
aumentar os gastos militares para participar
nas disputas coloniais. Queremos uma
Europa que lute na cena internacional pela
resolução pacífica dos conflitos.
Respeito pelos animais
por Bloco de Esquerda

Propomos o fim da utilização de animais em
circos e da produção de raposas ou coelhos
para pêlo, assim como a proibição de
touradas de morte e a redução ao mínimo
da experimentação científica em animais
vivos, através do aumento da utilização de
cadáveres. No campo alimentar, defendemos
a substituição da produção intensiva de ovos
e políticas que estimulem uma alimentação
que corresponda às necessidades das
pessoas e não da agro-indústria.
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Miguel Portas | Lisboa | Eurodeputado

Comício-festa. Actuação de Aldina Duarte

Comício-festa

Correio 4

X

Francisco Louçã
Deputado

Esta crise não veio por vontade de Jesus Cristo, nem veio por acaso, nem
sequer veio porque alguns banqueiros em Nova Iorque tenham tido mais
olhos do que barriga. Esta crise veio porque houve políticos que disseram
aos banqueiros que podiam ter mais olhos do que barriga. A Europa
deve ir buscar os recursos anti-crise a 5 fontes: paraísos fiscais, taxação
das transacções em bolsa, penalizando as especulativas, evasão fiscal,
despesas militares e emissão de dívida pública europeia. Esses recursos
devem ser mutualizados: no combate à pobreza no mundo, assim como
em Portugal, e na constituição de um fundo de apoio complementar
aos sistemas de segurança social mais fracos, como o nosso. Outra grande
fatia deve ser injectada na economia com preocupações ambientais e
de criação de emprego. É possível superar a crise com justiça.

Joana Santos
Actriz

Marisa Matias | Coimbra | Socióloga
É tempo de as políticas públicas ambientais deixarem de figurar nos
documentos e nos tratados "apenas" como prioridades. Precisamos, mais
do que nunca, que se assumam como verdadeiras urgências de
intervenção. Os modelos económicos que têm sido adoptados são injustos
e insustentáveis. Porque as capacidades das novas tecnologias e dos
recursos naturais não são inesgotáveis, precisamos de uma esquerda
comprometida com um combate efectivo às alterações do clima, que
aposte nos sectores da energia e dos transportes e que encare de uma
vez por todas que os problemas ambientais são também problemas
sociais. Esta é a opção de uma Europa que se quer justa e solidária.

Miguel Guedes
Músico

Rui Tavares | Lisboa | Historiador

Clara Ferreira Alves
Jornalista

Não é altura de ficar à espera. É altura de correr riscos e de dar o máximo.
Temos esta nesga de democracia, de cinco em cinco anos, para eleger
a instituição mais democrática da União, a única que — ainda que de
uma forma distante e às vezes desfocada — nos pode dar um vislumbre
do que poderia ser a futura democracia europeia, na defesa dos direitos
humanos como na defesa do trabalhador e do consumidor, no acesso
universal à cultura como na cidadania para todos, na vigilância das
instituições como na exigência de que a construção europeia se faça
com os europeus.

Alda Sousa | Porto | Professora Universitária

X

Os números não enganam. A precariedade avança, em Portugal como
na Europa, ao ritmo avassalador da imposição da chantagem sobre
trabalhadores e trabalhadoras. Os patrões exigem aumentar a exploração
sobre quem trabalha. Os Governos obedecem e esforçam-se por descobrir
fórmulas para convencer que “tem que ser”: flexigurança, competitividade,
produtividade, adaptabilidade. Acenam com a “autonomia” e “liberdade”,
mas o que na realidade estão a oferecer são vidas a prazo, proibindo
meio mundo de planear o futuro para lá do próximo salário (quando ele
existe). O Bloco de Esquerda recusa que o futuro esteja entrincheirado
entre o desemprego e a precariedade e defende uma Europa onde os
direitos no trabalho não sejam sequestrados pela ganância.

X
Fernando Nobre | Lisboa | Médico
MANDATÁRIO DA CANDIDATURA
Estou convicto de que ousarão pôr o dedo na ferida.
A eleição de uma equipa reforçada do Bloco no Parlamento Europeu
é uma questão de salubridade pública e ética.

Luís Fazenda
Deputado

Maria de Medeiros
Actriz

Daniel Oliveira
Jornalista

