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Moção em Solidariedade aos Metalúrgicos
da GM na fábrica de Silao, México

Um caso de violação dos direitos trabalhistas dos metalúrgicos na fábrica da GM (General 
Motors) em Silao, Guanajuato, México, tem sido emblemático e recebido a solidariedade de 
trabalhadores de todo o mundo.
Como se a situação de precariedade e exploração não fosse suficiente, a decisão da categoria 
não foi respeitada e há ações fraudulentas em relação ao contrato coletivo desses 
trabalhadores.
Nossos camaradas metalúrgicos nos disseram que ainda existem problemas como assédio no 
trabalho, demissões, recolocação de trabalhadores, especialmente contra aqueles que 
constroem e apoiam o Sindicato Nacional Independente de Trabalhadores Automotivos 
(SINTTIA).
Além disso, as reclamações apresentadas ao Centro Federal de Conciliação e Registro de 
Trabalho pelo sindicato e seus membros não foram levadas em consideração, e o próprio 
Centro tem demonstrado pouca transparência e disposição neste longo processo.
Defendemos que a liberdade de organização deve ser assegurada como uma forma de 
expressão dos trabalhadores e deve ser respeitada pelos órgãos representativos do sindicato.
Os trabalhadores da GM têm o direito de decidir livremente sobre o acordo, sem a influência da
empresa e dos sindicatos brancos que tentaram contornar o legítimo protagonismo dos 
trabalhadores durante o último período. 
Exigimos que os trabalhadores estejam seguros de um processo sindical democrático de 
votação livre e secreta, sem favorecer nenhum dos sindicatos brancos que disputam pela 
representação dos trabalhadores e pela negociação do Acordo Coletivo de Trabalho.

Esta é a nossa mensagem de solidariedade internacional  para as trabalhadoras e os
trabalhadores da GM Silao!
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