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São Carlos, SP, 30 de abril de 2021

1º de maio: Dia Internacional do Trabalhador
Em 1º de maio de 1886, trabalhadoras e trabalhadores da cidade de Chicago, nos
Estados Unidos da América (EUA), entraram em greve geral, lutando por melhores condições
de trabalho. Esta greve desencadeou uma série de manifestações que paralisaram os parques
industriais da cidade e que foram fortemente reprimidas pelo aparelho estatal. A violência
causada pelo conflito entre polícia e trabalhadores deixou um rastro de mortos e feridos.
Em 1889, a central sindical Segunda Internacional instituiu o dia 1º de maio como o Dia
do Trabalhador e definiu como pauta de luta a redução da jornada de trabalho para 8 horas
diárias. Desde então, diversos países passaram a homenagear seus trabalhadores nesta data.
No Brasil, as primeiras manifestações públicas em alusão a data surgiram em 1894. Assim, se
consolida o 1º de maio como Dia Internacional do Trabalhador, data que marca a luta coletiva
de uma classe social contra a exploração e a opressão.
Nós, TAs formamos uma categoria diversa, constituída por diferentes profissionais que
exercem funções muito variadas. Um de nossos principais desafio e, ao mesmo tempo, uma de
nossas maiores conquistas é conseguir garantir união e representatividade na defesa de nossas
pautas. Essa união é ainda mais essencial em 2021. Precisamos seguir juntos para enfrentar
uma das maiores crises sanitárias enfrentada pela humanidade, que tem como consequência
direta crises econômicas, sociais e políticas.
Temos vivenciado, ao longo dos últimos anos, um desmonte sistemático do Estado
brasileiro, que impacta diretamente os servidores públicos. Em 2016 a Emenda Constitucional
nº 95 foi aprovada; em 2017 a Reforma Trabalhista foi sancionada; em 2019, a Reforma da
Previdência foi aprovada; no início de 2021 o Decreto 10.620/2021 (que atribui ao INSS a
gerência do Regime Próprio de Previdência Social) foi aprovado e; agora estamos em luta
contra a Reforma Administrativa. A política neoliberal avança e coloca nossa categoria em risco.
O mesmo governo que gerencia essa agenda política de desmonte do Estado brasileiro
é responsável pelos mais de 400 mil mortos pela COVID-19 em nosso país. O governo de
Bolsonaro e Mourão, que a cada dia mais se destaca por ter tendências autoritárias e pela
negação da ciência e da COVID-19, sabota o distanciamento social; sabota a vacinação para
todas e todos; promove aglomerações e ignora recomendações de especialistas. Essa política
genocida, afeta diretamente a classe trabalhadora e transformou nosso país no epicentro da
pandemia. Neste dia internacional do trabalhador, o SINTUFSCar homenageia suas associadas

e associados e se compromete a seguir lutando por nossa categoria e pela vida do povo
brasileiro!
BASTA!
EM DEFESA DA VIDA, FORA BOLSONARO E MOURÃO!
Precisamos de lockdown nacional; auxílio emergencial de R$ 600,00 enquanto durar a
pandemia; vacinação para todas e todos e; defender o SUS.
Precisamos barrar a Reforma Administrativa e seguir unidos em defesa de nossa
categoria. Diversos atos virtuais em homenagem ao dia dos trabalhadores acontecerão
amanhã. Eles reforçam nossa unidade e nossa luta! Acompanhe o ato do Fórum Pelos Direitos
e Liberdades Democráticas que será transmitido pelo Facebook e pelo Youtube do SINASEFE:

Facebook: https://www.facebook.com/sinasefe.nacional
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=sAe07VRa3sg

Saudações,
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