
27/04/2020 CUT e centrais farão 1º de Maio unificado pela Internet, com shows e solidariedade - CUT - Central Única dos Trabalhadores

https://www.cut.org.br/noticias/cut-e-centrais-farao-1-de-maio-unificado-pela-internet-com-shows-e-solidariedade-f5f0 1/4

HOME

CUT - CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES

NOTÍCIAS

CUT e centrais farão 1º de Maio
unificado pela Internet, com

shows e solidariedade
O Dia Internacional dos Trabalhadores

deste ano será com todo mundo em
casa, se protegendo contra o novo

coronavírus, mas como muita
mobilização e luta pelas redes sociais e

ações de solidariedade
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Pela primeira vez na história do

país, a CUT, demais centrais

sindicais e movimentos sociais

vão fazer um ato para

comemorar o Dia Internacional

dos Trabalhadores e

|

|
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Trabalhadoras, no dia 1º de

Maio, por meio de uma

transmissão ao vivo pelas redes

sociais. O formato de live foi

escolhido para proteger os

trabalhadores do novo

coronavírus (Covid-19), que já

infectou quase 2,5 milhão de

pessoas em todo o mundo e fez

mais de 166 mil vitimais fatais,

entre elas 2.500 brasileiros.

Não existe vacina contra o vírus,

a única maneira de se proteger é

o isolamento social recomendado

pela Organização Mundial da

Saúde e por especialistas de todo

o mundo. Isso não impede

mobilização nem ações

solidárias, muito pelo contrário. 

Na semana passada por meio do

site NA PESSÃO trabalhadores de

todo o país mandaram

mensagens para os senadores

contra a aprovação da Medida

Provisória (MP) 905, da Carteira

Verde e Amarela, e o Senado

tirou a medida da pauta. Como

teria de ser votada até esta

segunda, a MP deve caducar a

meia noite de hoje.
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E vários sindicatos da CUT estão

mobilizados, seja entregando

cestas básicas, botijões de gás ou

disponibilizando sedes clubes de

campo para as autoridades

usarem no atendimento à

população.

As restrições à circulação

também não impedirão a

realização de um grande ato de

1º de Maio, com luta e muita

solidariedade.

O mote já foi escolhido: “Saúde,

Emprego, Renda: um novo

mundo é possível com

solidariedade”. E, além de

reivindicar direitos, a CUT e

demais centrais vão continuar

estimulando a reflexão e a luta

pela democracia, pelo direito de

a classe trabalhadora ter um

movimento sindical organizado,

ouvido e respeitado.

Todas as centrais estão

empenhadas em levar para os

trabalhadores e trabalhadoras

temas de luta e reflexão, muita

música e ações solidárias.

Durante todo o dia os

sindicalistas vão arrecadar e
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distribuir alimentos e produtos

de higiene para ajudar quem está

em casa e não tem como

trabalhar e conseguir renda para

se manter.

Em meio a tudo isso, o 1º de

Maio unificado terá muita

música, com apresentações

feitas em casa por uma série de

artistas, a partir das 10h.

1º de maio  �que em casa

pela internet  Música

resistindo com solidariedade

Dia do Trabalhador
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