VAMOS COMEMORAR ABRIL
Aos associados do SIMA - aos trabalhadores em geral
Hoje mais que nunca, com todas as medidas restritivas e autêntico confisco
que nos são continuamente infligidos, devemos lutar com todos os meios que
estão ao nosso alcance pelos ideais da liberdade e da democracia,
comemorado o dia 25 de ABRIL.
Vivemos num clima de incertezas e de ataques a tudo o que é social,
desregulamentação da contratação coletiva, nas extorsões aos salários, cortes
dos subsídios, aumento dos impostos, redução das proteções dos
trabalhadores, desempregados, reformados e pensionistas.
O Governo patrocina a facilidade no despedimento provocando um aumento do
desemprego, que atinge números impressionantes, com milhares sem qualquer
subsídio ou proteção.
A redução das proteções na saúde e educação.
No cumprimento do seu programa ultraliberal e conservador, o Governo
tem vindo a desferir ataques contra os trabalhadores e as suas organizações, e
a tudo o que representa o património coletivo construído ao longo de anos, com
o esforço e dedicação de todos, em especial os trabalhadores.
Comemorar o 25 de ABRIL, é lutar por um Portugal melhor, mais fraterno, de
mais justiça e solidariedade social.
Comemorar o 25 de ABRIL, é pugnar pela defesa dos grandes e nobres
ideais, que são a convivência e tolerância democráticas, o pensamento livre, a
paz e o entendimento entre todos.
Comemorar o 25 de ABRIL, é reafirmar a voz dos trabalhadores, na luta por
melhores condições de vida, pelo pleno emprego e utilização efetiva de todo o
potencial produtivo.
Porque as conquistas até hoje conseguidas são postas em causa numa lógica
de submissão ao neoliberalismo.
Comemorar o 25 de ABRIL, é refletir o passado já distante, onde apenas a
esperança existia.

Comemorar o 25 de ABRIL, é ter percorrido um longo caminho, por vezes
sinuoso, mas onde, em cada momento, soubemos estar juntos no essencial,
mas que cada vez mais nos temos de unir para a defesa da ética e da
dignidade.
Comemorar o 25 de ABRIL, é estar em cada dia mais consciente e, em
unidade, travar as lutas necessárias para levar de vencida as grandes batalhas
que se avizinham.
A Comissão Executiva do SIMA, saúda efusivamente todos os trabalhadores
que, com a sua participação, determinação e saber, têm contribuído
diariamente para o progresso e para a consolidação dos grandes valores
consubstanciados na nossa organização e que nos dão garantias de continuar,
com firmeza, a caminhada no sentido da reivindicação certa, única via capaz
de nos conduzir aos nossos objetivos.

VIVA O 25 de ABRIL! A COMISSÃO EXECUTIVA DO SIMA

