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Por favor selo

COMO PARTICIPAR NAS
ELEIÇÕES EUROPEIAS?

Informações para os cidadãos-dãs Europeuspeias residentes na Suíça
Mais de 2,1 milhões de cidadãos-dãs europeus-peias
residem na Suíça e podem participar nas eleições para
o Parlamento europeu. O direito de voto esta regulamentado por cada Estado. Uma visão geral das modalidades de inscrição, assim como outras informações
úteis, está disponível na seguinte pagina:

www.eleicoes-europeias2019.ch
Também podem dirigir-se à seu consulado para obtenção das informações necessárias para participar
nas eleições européias.

Vote socialistas – por
uma Europa forte e social!

eleiçoẽs
europeias 19

eleiçoẽs
europeias 19

JUNTOS
POR UMA
EUROPA
FORTE
E SOCIAL
23–26 de maio de 2019
Os votos dos Europeus-peias
na Suiça contam!

JUNTOS POR UMA EUROPA
FORTE E SOCIAL!

EU QUERO …

Dê seu voto aos partidos socialistas europeus
«Uma Europa fraca ou uma
Europa que se desmorona nos
Estados nacionalistas não é a
minha opção. Eu luto por uma
Europa forte e social.»

«Eu tenho dupla nacionalidade.
É por isso que estou empenhada
numa Europa forte e numa forte
protecção salarial, tanto na Suíça
como na Europa.»

FRANS TIMMERMANS
Cabeça de lista do PS europeu

ANA MARIA PICA
Sindicalista, Rüschlikon

 participar na campanha para as eleições na Suíça:
entre em contato comigo!
 aderir ao PS Suiço / PS Emigrante-s.
 solicitar folhetos:
Quantidade :
Idioma :
(disponíveis em português, alemão, francês, italiano,
espanhol e croata)
Nombre

«A crise climática só pode ser
combatida em um contexto
global. Estamos comprometidos
com uma Europa forte no coração da governança global.»
ANGELA WOHLESER
Estudante, Berne

«A história nos ensina que o
bem-estar é mais comum em
países que colaboram entre si e
mantêm suas fronteiras abertas.»
TONI RICCIARDI
Historiador, Genève

Apelido
Rua
NPostal/lugar
Telefone

«A Europa está empenhada na
investigação para o futuro, no
intercâmbio entre estudantes e
aprendizes, na defesa da protecção de dados e pela imposição
fiscal dos gigantes da internet.»
DANIEL BOGADO DUFFNER, Estudante ETH

«A UE promove a coesão social e
económica na Europa. Isto contribui decisivamente para a manutenção da paz e justiça social.»
IVAN KOLAK
Sindicalista, Leuzigen

«No Parlamento Europeu, o Grupo
Socialista está empenhado na
igualdade entre mulheres e
homens. As mulheres devem ter
o mesmo salário que os homens.»
NADIA HUBERSON
Conselheira municipal, Zurich

«Graças à livre circulação de pessoas e à liberdade de viajar garantida pelo Schengen, posso circular
livremente na Europa. Estes direitos devem ser defendidos.»
NICOLA YUSTE
Chefe de projeto relações públicas, Zurich

Correio eletrônico
Data de nascimento
Nacionalidade(s)
Língua materna
Data
Assinatura
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