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Vamos à luta, no mundo inteiro neste 1º de Maio, Dia Internacional de 
Luta da classe trabalhadora e 28 de abril, Dia Internacional da Saúde e 
Segurança do Trabalho!

Unidade internacional dos trabalhadores! 

Luta pela proteção da saúde, emprego
e direitos democráticos!

Temos enfrentado muitos problemas e dificuldades no último ano devido à Covid-19. Esta 
terrível pandemia tem afetado negativamente quase todos os países do mundo. A Covid-
19 ainda não está sob controle. O vírus continua a se espalhar e os casos ativos estão 
aumentando continuamente. O distanciamento social não é suficientemente observado, 
faltam máscaras e outros EPIs. Portanto, um grande número de trabalhadores industriais 
é afetado e tem sido testado positivo para a Covid. Há também muito mais problemas de 
saúde para trabalhadores e trabalhadoras nos locais de trabalho.
Exigimos ambiente e protocolos seguros e saudáveis nos locais de trabalho para
evitar a infecção por Covid-19, juntamente com salários de 100% para os dias de
ausência devido à Covid e outras providência a respeito de saúde e segurança.
Exigimos a vacinação gratuita e segura para todos!
Muitas empresas fecharam as portas. Muitos trabalhadores perderam seus empregos e
outras oportunidades de emprego foram reduzidas. Como resultado de uma vida social
tão insalubre da classe trabalhadora temos uma situação financeira e de saúde ainda
mais críticas.
Muitas  empresas  usaram  esta  situação  para  chantagear  governos,  assim  como  a
trabalhadores.  Os  trabalhadores  da  indústria  automobilística  já  são  fortemente
prejudicados e ameaçados com os avanços da eletro-mobilidade, robótica e inteligência
artificial.
Chamamos à  luta  por  cada trabalhador  e  exigimos a  semana de 30  horas com
compensação salarial integral.
Para a classe trabalhadora, a luta contra o capitalismo e a exploração continua. Muitas
questões estão associadas à exploração dos capitalistas para aumentar lucros e riqueza.
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Como  adotado  no  Programa  Internacional  de  Luta em  fevereiro  de  2020  na  2ª
Conferência Internacional dos Trabalhadores Automotivos na África do Sul, convocamos
todos os trabalhadores do setor automotivo e suas famílias:
À luta no 1º de Maio, Dia Internacional de Luta da Classes Trabalhadora em defesa
da vida e da saúde e pela preservação dos empregos, dos direitos e liberdades
democráticas, também na crise sanitária da Covid-19!
Muitas restrições à liberdade social e física de movimento foram anunciadas por governos
e administrações mais localizadas para medidas cautelares contra a Covid-19. Isto afeta
diretamente nossas manifestações e nosso programa do Dia de Luta Internacional  da
Classe Trabalhadora. Apesar de todas as restrições, neste ano também é necessário e
possível organizar uma cultura de manifestação adaptada, com formas de ação criativas,
para realizar ações nas fábricas e para unir os trabalhadores militantes e o movimento
sindical mundial.
Não nos restringimos à luta por melhores condições salariais e de trabalho.
Também lutamos por uma proteção ambiental resoluta em detrimento dos lucros, contra o
perigo crescente da guerra e do fascismo.
"Queremos uma vida plena, digna e saudável para todas as pessoas em harmonia com a
natureza  -  uma  sociedade  sem  exploração  e  opressão,  porque  um  outro  mundo  é
possível". (Resolução de Fundação da Coordenação Internacional dos Trabalhadores do
Setor Automotivo, outubro de 2015).
Contra a restrição massiva da vida pública e contra todas as divisões nacionalistas
ou  sócio-chauvinistas.  Contra  o  uso  da  crise  sanitária  na  pandemia  para
desmantelar e suprimir ainda mais os direitos e liberdades políticas e democráticas
e contra as medidas de emergência política!
A conta da crise não deve ser jogada nas costas dos trabalhadores automotivos,
suas famílias e os sindicatos!
Trabalhadores  automotivos  do  mundo,  cruzemos as  fronteiras  e  fortaleçamos a
unidade internacional dos trabalhadores!
Lutar pela vida, saúde, pelo emprego e por direitos democráticos!


