SIMA
SINDICATO DAS INDÚSTRIAS
METALÚRGICAS E AFINS
Aos associados do SIMA e aos trabalhadores em geral
No dia 1 de Maio, comemora-se, em todo o mundo, o Dia do Trabalhador.
A história deste dia começa no séc. XIX., como base tem a luta histórica dos trabalhadores de
Chicago que, em 1887, unidos pela consciência de classe e pelas difíceis condições de trabalho e
de vida que lhes eram impostas, reivindicavam a redução do horário do trabalho, a conquista de
melhores salários, a defesa do direito à greve e o combate contra o desemprego.
Hoje, volvidos 126 anos, é difícil não encontrar semelhanças entre esse tempo e o atual.
As convulsões sociais no mundo aumentam a cada momento, nomeadamente na Europa.
A construção europeia está ameaçada, fruto da imposição cega de sacrifícios que não queremos
nem podemos deixar continuar.
Os governantes, eleitos por todos nós, em vez de colocarem a economia ao serviço da
construção dum continente democrático, pacífico e unido, porque não têm escrúpulos, andam
vergados à agiotagem internacional, a mando e sob controlo dos banqueiros, contribuindo assim
para a crise social e para tensões xenófobas.
Quer seja interpretada como o desejo de governantes impreparados e sem estrutura moral, ou
como um pretexto para impor escolhas ideológicas, a submissão sem debate a esta ditadura não é
aceitável, por isso, o debate democrático e verdadeiro sobre as opções de política económica deve
ser aberto na Europa.
A política ultraliberal e conservadora seguida pelo governo, de desregulamentação da
contratação coletiva, potenciadora do despedimento fácil, a política dos confiscos e cortes
salariais, dos cortes na proteção social, na saúde e na educação, tem provocado a recessão e a
queda do poder de compra dos trabalhadores, dos reformados, dos pensionistas e das suas
famílias.
À união do governo e dos banqueiros só pudemos responder com o reforço da união dos
trabalhadores com os sindicatos, livres e democráticos!
Só unidos com o nosso sindicato temos a garantia de lutar pelos postos de trabalho com direitos,
formação contínua, condições de segurança e saúde no trabalho, melhores salários, tributação fiscal
justa, melhor proteção social!
Comemorar o 1º de MAIO deve ser um imperativo de consciência, uma demonstração de união
e força em torno do nosso sindicato - SIMA, como uma das mais importantes conquistas dos
trabalhadores.

«NÃO VENCI TODAS AS VEZES QUE LUTEI, MAS PERDI TODAS AS VEZES QUE DEIXEI DE LUTAR»

VIVA O 1º DE MAIO
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