Genebra, 30 de Abril de 2020
A todos os sindicatos filiados à IndustriALL Global Union no Brasil

IndustriALL Global Union em solidariedade com os sindicatos e
o povo do Brasil nesta época da Covid-19
Prezadas companheiras e companheiros,
Em nome de IndustriALL Global Union, que representa 50 milhões de trabalhadoras e
trabalhadores nos setores de mineração, energia e manufatura em 140 países, expresso nossa
solidariedade aos trabalhadores e trabalhadoras e ao povo do Brasil neste momento da Covid19. Lamentamos muito saber que até hoje há 5466 mortes e 78,162 casos confirmados.
Queremos elogiar o grande sacrifício e a enorme contribuição que os trabalhadores, em especial
os das indústrias essenciais, estão fazendo para garantir serviços básicos à população, ajudando
a deter a transmissão do coronavírus e cuidando das pessoas que têm COVID-19.
Apelamos ao governo brasileiro para que adote as políticas econômicas e sociais necessárias
para auxiliar as empresas e os trabalhadores a garantir a sustentabilidade das empresas e o
emprego e a renda dos trabalhadores e suas famílias.
A IndustriALL Global Union apoia plenamente seus esforços atuais para atingir os objetivos
unitários, junto ao governo e aos parceiros econômicos e sociais, visando conter o vírus,
garantindo atividades essenciais para a comunidade e, acima de tudo, garantindo a segurança e
a saúde desses trabalhadores na linha da frente.
Além disso, para salvar vidas, emprego e renda, é imperativo que os sindicatos participem juntamente com autoridades do governo, incluindo especialistas em saúde pública e
organizações patronais - nas discussões que estão ocorrendo em muitos países para desenvolver
uma estratégia de saída para aliviar as restrições de confinamento, garantindo a saúde e a
segurança dos trabalhadores que retornam progressivamente aos seus locais de trabalho,
evitando ao mesmo tempo uma segunda onda de infecções.
Acreditamos que a determinação e o comprometimento da comunidade internacional em lidar
com esta pandemia, que é sustentada por um espírito de solidariedade, nos dá esperança de que
a mesma determinação será usada para combater a desigualdade e as mudanças climáticas.
Saudações solidárias,

Valter Sanches
Secretário Geral

