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CONSÓRCIO MODULAR DA VOLKSWAGEN
Sindicato reafirma sua luta  em

defesa do emprego e por melhores
condições de vida e de trabalho

Neste 1º de Maio, trabalhadores e
trabalhadoras do Brasil e de todo o
mundo têm motivos suficientes para
acender a chama poderosa da luta de
classes. É fundamental brigar para
barrar o retrocesso, fortalecendo  sindi-
catos, defendendo a saúde, o emprego
e a dignidade humana.

Essa data histórica de luta acontece,
em especial, em um momento de plena
pandemia e crise econômica. E é por isso
que valorização do trabalho, da sobe-
rania nacional e da democracia se
tornam mais importantes.

De acordo com o IBGE, o número de
trabalhadores e trabalhadoras brasi-
leiros submetidas a condições indignas
subiu a 13,7 milhões no final do ano
passado. E esse quadro tem se tor-
nando ainda mais assustador.

A direção do sindicato aproveita essa
data para ressaltar o papel crucial
dos trabalhadores na linha de frente

“Nesse 1º de Maio,
vamos lutar em

defesa do empre-
go, da soberania

nacional e
pela liberdade
democrática”

da crise do coronavírus, os ditos "invi-
síveis" da sociedade, que continuam
desempenhando o seu papel, colocando
a própria vida em risco, como os pro-
fissionais da saúde, metalúrgicos, fun-
cionários dos supermercados e far-
mácias, garis, entre outros.

“Mesmo levando em consideração a
gravidade da situação, que impõe a
permanência em confinamento, é
preciso que todos se  manifestem
nesse 1º de Maio com faixas, ban-
deiras, ou nas redes sociais, dando a
este dia uma verdadeira força cole-
tiva. Vamos demostrar a nossa indig-
nação e o nosso espírito de luta em
defesa de direitos e da qualidade de

vida da classe trabalhadora", enfatiza
a direção do sindicato.

Pela primeira vez na história, sindicatos
e centrais sindicais vão usar o formato
de live para proteger os trabalhadores
do novo coronavírus, que já infectou
quase 2,5 milhão de pessoas em todo o
mundo , mais de 166 mil vitímais fatais,
entre elas 5.466 brasileiros.

"A comemoração desta data terá os
nossos lares como palco,  junto a nossa
famíília, em uma trincheira decisiva
na batalha crucial contra a pandemia,
que tem exigido, cada vez mais dis-
ciplina social, responsabilidade indi-
vidual e coletiva", concluí a direção.
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