
 


Porque o veneno da divisão enfraquece-nos, porque o que 

nos une fortalece-nos, 
este panfleto destina-se a todos os trabalhadores das 

instalações. 
É traduzido e distribuído em 10 línguas. 


 

 
 

  
  

  

  
  

O primeiro de maio de 1886, nos Estados Unidos de América, os sindicatos vão convocar uma  greve geral 
por lograr a jornada de oito horas. Por comprimir a força crescente da classe operaria, a repressão foi 
gravemente feroz : na fabrica Mc Cormick de Chicago, três obreiros vão morrer por as balas da policia e 
cinco foram condenados a morte e enforcados ! 
No ano 1889, as organizações  operarias de vários países reuniram em Paris para unir-se em frente dum 
patronado que já não conhece as fronteiras para explorar a os operários. Iças organizações decidiram 
aquela data do primeiro de maio para organizar no mundo inteiro um dia de greves e de brigas para 
afirmar a precisão da unidade internacional dos trabalhadores. Tratava-se de reivindicar a jornada de 
oito horas para toda a gente. 

AAssssiimm  ffooii  ppoorr  lluuttaass  ààss  vveezzeess  ssaannggrreennttaass  qquuee  oo  PPrriimmeeiirroo  ddee  MMaaiioo  ttoorrnnoouu--ssee  
oo  ddiiaa  iinntteerrnnaacciioonnaall  ee  sseegguuee    aajjuunnttaannddoo  ooss  ttrraabbaallhhaaddoorreess  ddee  ttooddooss--ooss  ppaaíísseess  

ppoorr  ddeeffeennddeerr  oo  sseeuuss  iinntteerreesssseess  ccoommuunnss  ffrreennttee  aa--ooss  sseeuuss  eexxpplloorraaddoorreess..  

Porque no mundo inteiro, governos e patronado aproveitam da crise e do desemprego para agravar a 
exploração por o alongamento da jornada de trabalho, a intensificação do ritmo, a baixa das 
remunerações e o aumento da precariedade. 
Por fazer aceitar aquelas degradações, os nossos exploradores organizam tudo para dividir, opor e pôr 
os trabalhadores em concorrência : multiplicando estatutos diferentes numa mesma empresa, 
fomentando competição entre operários permanentes, subcontratantes, interinos e “détachés”. 
Assim ensaiam enfraquecer-nos. E nesse trabalho de divisão, recebem a ajuda dos demagogos que 
acusam os trabalhadores estrangeiros do desemprego massivo do que sofre o pais. 
O desemprego pesa gravemente no mundo do trabalho, em toda Europa. Solo tem um responsável : a 
sede de proveito sem limite dos grandes grupos capitalistas.  

O 1° de Maio e uma oportunidade, por encima das diferenças e por encima das fronteiras, 
para mostrar a necessária solidariedade dos trabalhadores frente a todos os exploradores. 

PPoorr  oo  eemmpprreeggoo,,  ppoorr  ooss  ssaalláárriiooss,,  

MMAANNIIFFEESSTTAAÇÇÃÃOO  oo  11°°  ddee  MMAAIIOO  !!  
Em Saint-Nazaire, as 10h00 

praça de l'Amérique Latine (explanada do “Ruban Bleu”) 
            

Saint-Nazaire, em 24 de abril de 2019 

Chantiers de l’Atlantique 
Saint-Nazaire 

A UNIÃO DOS TRABALHADORES 
para o emprego,  os  salár ios  
e  direi tos  iguais  para todos  

 

 

Contact CGT : 
02.40.22.23.21 

usm.cgt@orange.fr 

www.cgtnavalesaintnazaire.org 

 



 

        


