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“Impactos do COVID-19, Desenvolvimento Sustentável e 
Perspectiva para os Trabalhadores” 

 
Gostaria de cumprimentar e saudar todos os amigos, companheiros e 
companheiras, representantes nacionais e internacional presentes nesta 
importante Conferencia Internacional do 30 aniversario da Força Sindical. 
 
Cumprimento os companheiros e companheiras que fazem parte deste 
painel: Companheira, LI JINGFANG, da ACFTU China, NELVA REYES, da ADS, 
Panamá, MARIBEL BATISTA, da ACTRAV-OIT - CARLOS SILVA, da UGT, 
Portugal - Pierpaolo Bombardieri, da UIL Itália - MANUEL VIAGE, da UNTA 
Angola, - Evgeny Makarov, da FNPR, Rússia, e ISAIAS GONZALEZ CUEVAS, da 
CROC, México. 
 
Entrando no debate dos temas deste painel, gostaria de dizer que lutamos 
contra um terrível vírus da natureza, que ainda não temos claro sua origem, 
e nem a sua verdadeira dimensão e letalidade no conjunto da humanidade. 
Pois si consideramos a alarmante cifra de mais de 2.3 milhões mortos no 
mundo, as sequelas que deixa nas pessoas contaminadas, os milhões de 
desempregados, os problemas psicológicos e mentais na população, a 
precarização do trabalho, a crises econômica, politica e social, entre outras 
consequências, podemos afirmar que esta pandemia é sem duvida alguma 
um dos maiores desastres naturais e humanitários na historia da 
humanidade. 
 
As américas e o caribe são hoje o epicentro da doença, sendo o nosso pais, 
Brasil, o mais afetado, com as alarmantes cifras de mas de 315 mil mortos, 
e chegando a 3.700 mortos por dia, é a por tragédia sanitária e humanitária 
na historia do nosso pais. Além disso, temos a pandemia de um Governo 
negacionista, irresponsável e antisindical, que tem deixado muito a desejar 
em todos os aspectos de combate a pandemia no Brasil, isso tem 
contribuído substancialmente para o aumento de óbitos, e agravado os 



impactos da crise econômica, aumentado do desemprego, a exclusão social, 
a pobreza e a extrema pobreza em nosso pais. 
 
Acho que a Pandemia também tem deixado claro e em evidencia a 
decadência e os graves problemas estruturais do atual modelo econômico. 
Não há duvida que a população e os trabalhadores / as, estão precisando 
de sistemas de saúde e seguridade social mais consistentes, eficazes e 
justos, emprego e distribuição de renda, trabalho decente, e valorização do 
salario mínimo, renda mínima para a população mais vulnerável, 
investimentos produtivos e com responsabilidade social, em fim, 
precisamos de um novo modelo de desenvolvimento sustentável para o 
fortalecimento da democracia e a dignidade humana. 
 
A grave crise da Pandemia do COVID 19, também nos da oportunidade para 
refletir e avançar nas nossas lutas, na organização dos trabalhadores / as 
no local de trabalho e em todos os setores da economia, inclusive os 
trabalhadores por aplicativos, tele- trabalho, informais, ect. Os problemas 
do modelo econômico e os impactos da grave crise sanitária da pandemia 
CIVID 19, ira permitir que muitas pessoas e os trabalhadores / as comecem 
a refletir mas sobre a importância da organização  sindical, e ações coletivas 
para manter ou conseguir melhores salários e possibilidades de renda mais 
justa conforme as atividades desenvolvidas em cada setor da economia. 
 
Nesse contexto, acredito que nossos sindicatos e os movimentos sociais, 
temos a responsabilidade e o compromisso de ajudar para que a 
expectativa dos trabalhadores / as e a população a melhor possível se todos 
lutamos justos por esses objetivos de uma vida melhor e digna para todos 
/ as. 
 
Um forte abraço fraterno e solidário para todos e todas! 
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