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Lutemos contra o coronavírus, mas não só... 
incoerências são numerosas, principalmente devido à preocupação em proteger os interesses dos patrões. E, 
em muitos países, isto vem depois de anos de destruição dos sistemas de saúde, e mais amplamente, de todos 
os serviços públicos; em outros, o subdesenvolvimento mantido pelo colonialismo, faz com que a situação seja 
ainda mais grave. Não somos aqueles que menosprezam a pandemia e afirmam que é uma “conspiração”. Mas 
não aceitaremos qualquer coisa em nome de uma pseudo “unidade nacional”, que, como em outros temas, 
querem nos fazer esquecer que os interesses dos que governam o mundo não são nossos. Deve-se tomar 
medidas de emergência, tanto materiais como financeiras, é justo exigir sua aplicação, mas também é 
necessário não confiar nos próprios responsáveis da situação para sair dela e construir uma sociedade que “não 
pise sobre nossa cabeça”. 

Para os trabalhadores e trabalhadores com contratos de trabalho precários, a única proposta 
é o desemprego! 
Enquanto os presidentes, ministros e outros comunicadores dizem bonitas frases como “a necessária 
solidariedade”, os patrões agem... como patrões: sua preocupação é manter os benefícios dos acionistas. As 
demissões de trabalhadores e trabalhadoras com contrato precário se multiplicam.  

Em todo o mundo, as populações mais vulneráveis serão as mais afetadas pela pandemia do coronavírus. Sem 
casa, sem trabalho, sem recursos e muitas vezes sem acesso à serviços sanitários e de saúde, devido à 
inexistência ou o deterioro dos sistemas públicos (hospitais, centros de saúde, etc). 

Desemprego parcial, trabalho remoto e creches/escolas: para quem e como? 
De um país a outro, as regras – quando existem – são diferentes. A manutenção do salário integral está longe 
de ser adquirida em caso de desemprego parcial. O trabalho remoto ou home office, não é aplicável a todas as 
profissões. E, quando é possível, supõe medidas de acompanhamento que muitas empresas não se preocupam 
em atender. As consignas patronais – tanto no setor privado como o público – são repetidamente genéricas, 
contraditórias, parcialmente inaplicáveis. 

Exigimos dos poderes públicos o que é sua obrigação! 
As decisões governamentais devem ser acompanhadas de medidas concretas, tais como: 
• Licença remunerada do trabalho com pagamento integral de salário para evitar a propagação do vírus nos 

locais de trabalho coletivo. Com exceção das fábricas de produtos hospitalares, farmacêuticas e de 
alimentos. 

• Estabilidade no trabalho. Sem demissões. 
• Cobertura total aos acidentes de trabalho por substâncias contaminantes. 
• Indenização de 100 % em caso de desemprego parcial. 
• Cobertura total de 100 % dos afastamentos para o cuidado com os filhos. 
• Nos lugares de trabalho que ainda estão em funcionamento: reorganização das atividades e determinação 

de formas preventivas, de acordo com as necessidades dos assalariados, que também estão em melhores 
condições para definir as medidas que se devem adotar. O sindicato, porque é a agrupação dos assalariados 
que estão em serviço, está em condições de reunir as propostas e discutir possíveis prioridades.  

E tomemos o que é nosso! 
É o momento de pedir, por exemplo, o confisco da saúde privada, o controle da produção e distribuição de 
máscaras, a instauração de distribuição pública dos medicamentos, a recuperação dos postos de trabalho 
perdidos nos hospitais públicos, etc. A situação atual nos levanta estas perguntas com a maior força possível: e 
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se fossem os primeiro envolvidos aqueles que discutissem, preparassem e decidissem os orçamentos 
hospitalares? Pesquisa? Na realidade, de todos os setores úteis para a vida social? 

1,430 bilhões (1430000000) de dividendos distribuídos aos acionistas do mundo todo em 
2019 
Recordemos que os dividendos são só uma parte dos benefícios das empresas... Então, em lugar de “ajudar as 
empresas” (de fato, os acionistas), como fazem os governos capitalistas, os destruidores do sistema público, os 
tecnocratas, e partidários de medidas liberais, há que impor outra lógica. A lógica do movimento social que, em 
base a suas lutas, construiu a seguridade social, o hospital público e a pesquisa pública que os sucessivos 
governos não deixam de paralisar, desviar e desmantelar; sem esquecer as alternativas que foram produzidas e 
experimentadas por esse mesmo movimento social. 

Saúde, educação, transporte, alimentação, moradia, etc., as necessidades sociais de todos podem ser atendidas 
se nós decidirmos! Paremos as contrareformas que destroem nossos direitos! 

 
 
 

Las organizaciones que forman parte de la Red sindical internacional de solidaridad y lucha son: 
Organizaciones sindicales estatales interprofesionales 

 Central Sindical e Popular Conlutas (CSP-Conlutas) - Brésil. 
 Confederación General del Trabajo (CGT) - Etat espagnol. 
 Union syndicale Solidaires (Solidaires) - France. 
 Confédération Générale du Travail du Burkina (CGT-B) - Burkina. 
 Confederation of Indonesia People's Movement (KPRI) - Indonésie. 
 Confederación Intersindical (Intersindical) - Etat espagnol. 
 Confédération Générale Autonome des Travailleurs en Algérie (CGATA) - Algérie. 
 Batay Ouvriye - Haïti. 
 Unione Sindacale Italiana (USI) - Italie. 
 Confédération Nationale des Travailleurs - Solidarité Ouvrière (CNT SO) - France. 
 Sindicato de Comisiones de Base (CO.BAS) - Etat espagnol. 
 Organisation Générale Indépendante des Travailleurs et Travailleuses d'Haïti (OGTHI) - Haïti. 
 Sindacato Intercategoriale Cobas (SI COBAS) - Italie. 
 Confédération Nationale du Travail (CNT-f) - France. 
 Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) - Catalogne. 
 Union Générale des Travailleurs Sahraouis (UGTSARIO) - Sahara occidental. 
 Ezker Sindikalaren Konbergentzia (ESK) - Pays basque. 
 Confédération Nationale de Travailleurs du Sénégal Forces du Changement (CNTS/FC) - Sénégal. 
 Sindicato Autorganizzato Lavorator COBAS (SIAL-COBAS) - Italie. 
 General Federation of Independent Unions (GFIU) - Palestine. 
 Confederación de la Clase Trabajadora (CCT) - Paraguay. 
 Red Solidaria de Trabajadores - Pérou 
 Union Syndicale Progressiste des Travailleurs du Niger (USPT) - Niger. 
 Union Nationale des Syndicats Autonomes du Sénégal (UNSAS) - Sénégal. 
 Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT) - El Salvador. 
 Solidaridad Obrera (SO) - Etat espagnol. 
 Confederazione Unitaria di Base (CUB) - Italie.  
 Independent Workers Union of Great Britain (IWGB) - Grande-Bretagne. 
 Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza (OZZ IP) - Pologne. 
 Centrale Démocratique des Travailleurs de Martinique (CDMT) – Martinique 
 Associazione Diritti Lavoratori Cobas (ADL COBAS) – Italie 
 Bangladesh Anarcho-Syndicalist Federation (BASF) - Bangladesh 
 Pakistan Labour Federation (PLF) - Pakistan 
 

Organizaciones sindicales estatales profesionales o de sector 
 National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (RMT/TUC) - Grande-Bretagne. 
 Centrale Nationale des Employés – Confédération Syndicale Chrétienne (CNE/CSC) - Belgique. 
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 Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (SINALTRAINAL/CUT) - 
Colombie. 

 Trade Union in Ethnodata - Trade Union of Empoyees in the Outsourcing Companies in the 
financial sector - Grèce. 

 Syndicat national des travailleurs des services de la santé humaine (SYNTRASEH) - Bénin 
 Sindicat dos Trabalhadores da Fiocruz (ASFOC-SN) - Brésil. 
 Organizzazione Sindicati Autonomi e di Base Ferrovie (ORSA Ferrovie) - Italie. 
 Union Nationale des Normaliens d’Haïti (UNNOH) - Haïti. 
 Confederazione Unitaria di Base Scuola Università Ricerca (CUB SUR) - Italie. 
 Coordinamento Autorganizzato Trasporti (CAT) - Italie. 
 Syndicat des travailleurs du rail – Confédération Démocratique des Travailleurs du Mali 

(SYTRAIL/CDTM) - Mali. 
 Gıda Sanayii İşçileri Sendikası - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GIDA-IŞ/DISK) - 

Turquie. 
 Syndicat National des Travailleurs du Petit Train Bleu/SA (SNTPTB) - Sénégal. 
 Asociación Nacional de Funcionarios Administrativos de la Caja de Seguro Social (ANFACSS) - 

Panama. 
 Palestinian Postal Service Workers Union (PPSWU) - Palestine. 
 Union Syndicale Etudiante (USE) - Belgique. 
 Sindicato dos Trabalhadores de Call Center (STCC) - Portugal. 
 Sindicato Unitario de Trabajadores Petroleros (Sinutapetrolgas) - Venezuela. 
 Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Publicos - Mexique. 
 Canadian Union of Postal Workers / Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (CUPW-

STTP) – Canada. 
 Syndicat Autonome des Postiers (SAP) - Suisse. 
 Federación nacional de trabajadores de la educación (SUTE-Chili) - Chili. 
 Plateforme Nationale des organisations professionnelles du secteur public - Côte d’Ivoire. 
 Fédération nationale des ouvriers et collectivités locales - Union Marocaine du Travail (UMT-

Coll. locales) - Maroc. 
 Centrale Générale des Services Publics FGTB, Cheminots (CGSP/FGTB Cheminots) - Belgique. 
 Botswana Public Employees Union (BOPEU) - Botswana. 
 Organisation Démocratique du Travail – Organisation Démocratique du Travail (ODR/ODT) - 

Maroc. 
 Federacao Nacional dos Ttrabalhadores em Transportes Aéros do Brasil (FNTTA) - Brésil. 
 Federação Nacional dos Metroviários (FENAMETRO) - Brésil. 
 Namibia Football Players Union (NAFPU) – Namibie. 
 Palestinian Electricians' Trade Union (PETU) – Palestine. 
 Missão Publica Organizada - Portugal 
 
 

Organizaciones sindicales locales 
 Trades Union Congress, Liverpool (TUC Liverpool) - Angleterre. 
 Sindacato Territoriale Autorganizzato, Brescia (ORMA Brescia) - Italie. 
 Fédération syndicale SUD Service public, canton de Vaud (SUD Vaud) - Suisse 
 Sindicato Unitario de Catalunya (SU Metro) - Catalogne. 
 Türkiye DERİ-İŞ Sendikasi, Tuzla et Izmir (DERİ-İŞ Tuzla et Izmir) - Turquie. 
 L’autre syndicat, canton de Vaud (L’autre syndicat) - Suisse 
 Centrale Générale des Services Publics FGTB, Ville de Bruxelles (CGSP/FGTB Bruxelles) - 

Belgique 
 Arbeitskreis Internationalismus IG Metall, Berlin (IG Metall Berlin) - Allemagne 
 Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, Bahia Blanca 

(SUTEBA/CTA de los trabajadores Bahia Blanca) - Argentine 
 Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut/CGT - Argentine. 
 UCU University and College Union, University of Liverpool (UCU Liverpool) - Angleterre. 
 Sindicato di base Pavia (SDB Pavia) - Italie. 
 United Auto Workers local 551 Ford Chicago (UAW Ford Chicago) – Etats-unis. 
 Sindicato Uno Prodinsa, Maipú – Chili. 
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 Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro, Buenos Aires (SUBTE/CTAt) – 
Argentine. 

 (واحد) سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومھ- Syndicat des travailleurs du transport de 
Téhéran et sa banlieue (Vahed) – Iran. 
 

 
Organizaciones sindicales internacionales 

 Industrial Workers of the World - International Solidarity Commission (IWW). 

 

Corrientes, tendencias o Redes sindicales 
 Transnationals Information Exchange Germany (TIE Germany) - Allemagne. 
 Emancipation tendance intersyndicale (Emancipation) - France. 
 Globalization Monitor (GM) - Hong Kong. 
 Courant Syndicaliste Révolutionnaire (CSR) - France. 
 Fronte di lotta No Austerity - Italie. 
 Solidarité Socialiste avec les Travailleurs en Iran (SSTI) - France. 
 Basis Initiative Solidarität (BASO) - Allemagne. 
 LabourNet Germany - Allemagne. 
 Resistenza Operaia - operai Fiat-Irisbus - Italie. 
 Workers Solidarity Action Network (WSAN) - Etats-Unis. 
 United Voices of the World (UVW) - Grande-Bretagne. 
 Unidos pra Lutar - Brésil. 
 Corriente Político Social Sindical 1° de Mayo de Buenos Aires – Argentine. 
 Coordinamento Nazionale Unitario Pensionati di oggi e di domani (CONUP) – Italie. 
 National Association of Human Rights Defenders – Palestine. 
 Red de Trabajadores – Argentine. 

 
 


