
CSN | COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL

“1º de Maio” será marcado por
protestos contra o governo e
reivindicações dos brasileiros

Esse 1° de Maio - Dia Internacional
dos Trabalhadores e das Trabalha-
doras - será marcado por uma série
de atividades promovidas por cen-
trais  sindicais, confederações, fede-
rações e sindicatos por todo o país.

A programação foi elaborada por
vários temas de interesse dos tra-
balhadores e de suas famílias. Todo
dia, um tema diferente. Um deles é
o resultado da arrecadação de ali-
mentos promovida pelos meta-
lúrgicos. Serão entregues na sede
do sindicato toneladas arrecada-
das durante essas últimas sema-
nas. Nas palavras do presidente do
sindicato, Silvio Campos: “Obriga-
do aos guerreiros metalúrgicos,
que nesse momento tão difícil de
crise não deixou na mão os menos
favorecidos”.
Este ano, a celebração do “1º de
Maio” terá um caráter de denúncia
sobre a tragédia vivida pela classe
trabalhadora e toda a sociedade
brasileira. São milhares de brasi-
leiros, vítimas da pandemia des-
controlada, das altas taxas de
desemprego, da escalada da in-
flação e da falta de comando do

Auxílio emergencial de R$ 600, solidariedade,
democracia, vacina e emprego para todos!

governo genocida.

Acompanhando o tema do “1° de
Maio”, cuja atividade principal é a
reunião das centrais sindicais em
um evento virtual. Como no ano
passado, o evento acontecerá se-
guindo as recomendações da Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS),
de isolamento social, para conter a
disseminação do vírus. A semana
abordará temas como solidarieda-
de, diversidade, saúde, defesa  do
trabalho e emprego.

Segundo  Silvio Campos: “O mo-
mento não é de comemoração e sim
de luta. “Infelizmente, este “1º de
Maio” será o mais trágico da histó-
ria de nossas vidas. Nossa geração
nunca viveu outras pandemias des-
ta gravidade, nem momentos pa-
recidos como este. Não temos nada
a celebrar em meio a tantas mor-
tes, ao desemprego, a miséria
provocada por este genocida”.
E continua: “Em outros anos, em es-
pecial antes do golpe de 2016, que
iniciou a destruição das políticas pú-
blicas e sociais criadas, a data era
celebrada com milhares de pesso-
as que, ao mesmo tempo, levavam

suas pautas às ruas, também cele-
bravam as vitórias conquistadas
com suas lutas. Gostaríamos de es-
tar nas ruas fortalecendo a luta por
justiça, por comida e pela vida, mas
a própria pandemia nos impossibi-
lita. Reforçando que o ‘basta’ ao
governo é o ponto chave das ban-
deiras de luta deste 1° de Maio”.
E ressalta: “Usaremos nossa voz
nos canais possíveis que, atual-
mente, são as redes sociais e atra-
vés do  site da Força Sindical. Onde
for possível, faremos ecoar o nos-
so grito contra esse governo. Em
outras épocas, o dia era de luta e
reflexão, mas também de celebra-
ção do trabalho e das conquistas
que foram fruto da atuação sindi-
cal e da mobilização da classe tra-
balhadora. Hoje o desemprego e a
pobreza aumentam vertiginosa-
mente e não há nenhuma ação do
governo para proteger o povo bra-
sileiro, seja com emprego, seja com
renda emergencial para sobreviver
à pandemia, seja na questão de
saúde, já que a falta de comando
no enfrentamento é a causa de mi-
lhares de mortes no Brasil. Chega-
mos ao limite. Impeachment Já”.



Ex-metalúrgicos da CSN que tem
direito ao abono do PPR  deverão
receber os valores no próximo dia
31 de maio.

Esse direito está garantido através
do Acordo Coletivo de Trabalho,
assinado entre a CSN e o Sindicato
dos Metalúrgicos, no ano passado.

Demitidos: o
abono do PPR
será  pago no
dia 31 | maio

Semana do Trabalhador
debaterá temas atuais de
interesse dos brasileiros

O “1° de Maio” foi pensado de for-
ma a contemplar temas atuais e
levar aos trabalhadores um pano-
rama do Brasil de hoje. A ideia é
apontar soluções e reforçar a luta
em defesa da vida, da democra-
cia, do emprego e da saúde para
todas e todos.

Segundo o presidente Silvio Cam-
pos: “Nós vamos destacar cinco te-
mas, um a cada dia, com ativida-
des que serão organizadas pelas
confederações ligadas às centrais
sindicais. A cada dia, será realiza-
da uma live com participação tan-
to de sindicalistas, como de artis-
tas, intelectuais e especialistas
nos temas, que serão transmitidas
pelo site da força sindical. Serão
debatidos os seguintes temas:

“Solidariedade em tempos de
pandemia”. Atividades e live des-
tacarão ações de entidades sindi-
cais e movimentos sociais em prol
das populações mais impactadas
economicamente pela pandemia,
que ficaram sem renda e, portan-
to, sem condições de sustento.

“Trabalho doméstico (Dia Naci-
onal da Empregada Domésti-
ca)”. A categoria das trabalhado-
ras domésticas sofreu grande im-
pacto com a pandemia que trouxe
desemprego e aumentou a
desproteção social para aquelas
que permaneceram empregadas,
mas tendo de enfrentar os riscos
de contaminação seja no trans-
porte público, seja no próprio lo-
cal de trabalho.

“Saúde (Dia Mundial da Segu-
rança e da Saúde no Trabalho)”.
Nesse dia, a vacinação, a impor-
tância do Sistema Único de Saúde
e a política desastrosa do governo
Bolsonaro no enfrentamento à

Covid-19, serão temas das ativida-
des e debates.

“A classe trabalhadora somos to-
das, todos e todes“ . Serão desta-
cados e debatidos os impactos da
pandemia na vida das mulheres, da
população negra, de jovens, da po-
pulação envolvendo políticas públi-
cas de proteção, preconceito, discri-
minação e desigualdade.

“O legado da Lava Jato na eco-
nomia brasileira”.  O tema esco-
lhido para o dia que antecede o 1°
de Maio será de denúncia sobre os
impactos da operação. Os ataques
e destruição de empresas estatais
e o desemprego são algumas das
consequências da Lava Jato. Tam-
bém será lançado o livro “O Lega-
do que a Lava Jato quer esconder”,
escrito de forma colaborativa por
vários autores, incluindo juristas,
intelectuais e sindicalistas, e pre-
sidentes das centrais, que fazem
uma apresentacao do estudo rea-
lizado pelo Dieese.

A iniciativa das centrais em am-
pliar o 1° de Maio para outros dias,
se deu pela necessidade de um
aprofundamento dos temas para
que sejam levados à sociedade de
forma mais eficaz.

Nas palavras de Silvio Campos: “In-
felizmente, dada a urgência em
conter o avanço da tragédia, não dá
para se limitar a apenas um dia. É
preciso fazer todas as denúncias.
Por isso, passaremos a semana re-
forçando o alerta à sociedade sobre
o estágio pelo qual passamos”.

NESSE 1º DE MAIO: VACINA PARA
TODOS JÁ. 600 REAIS DE ABO-
NO  AO S DE SE MPRE G ADO S E
IMPECHAMENT JÁ .

Até que seja resolvida a
questão do plano de
saúde, o trabalhador
poderá continuar de-

nunciando ao sindicato
qualquer problema que
tenha com os serviços
do plano de saúde. O

sindicato disponibiliza o
serviço de 2ª a 5ªfeira,

das 13h às 17h.

CENTRAL DE
ATENDIMENTO

SOBRE O PLANO
DE SAÚDE
disque

24 99321.1787


