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CORONAVÍRUS- COVID 19, PROTEÇÃO DA SAÚDE E DIREITOS DOS 

TRABALHADORES: 

 

Apoio e solidariedade com os trabalhadores e os povos do mundo. 

 

Alternativa Democrática Sindical das Américas - ADS, expressa seu apoio e 

solidariedade a todos os trabalhadores das Américas e do mundo, neste momento 

de crise sanitaria e saúde publica devido à grave pandemia do Coronavírus-COVID 

19, em todo o mundo. 

 

Os impactos políticos, econômicos e sociais causados pela pandemia do 

coronavírus são desastrosos para a humanidade. 

 

Essa crise é agravada ainda mais pela implementação de políticas de ajustes e 

reformas de retrocessos implementadas por vários governos, que enfraqueceram 

nossos sistemas de saúde, previdência social, infraestrutura e minaram os direitos 

dos trabalhadores no mundo. 

 

Nesse sentido, exigimos que todos os governos e instituições democráticas tomem 

todas as medidas necessárias e pertinentes para proteger os trabalhadores e a 

sociedade em geral no nível global. 

 

A gravidade da crise exige a necessidade da implementação do diálogo social, e o 

reconhecimento imperativo pelos governos e empregadores da importância, 

existência e o papel dos sindicatos em cada país e internacionalmente, como 

representantes e interlocutores legítimos para negociação coletiva, mediação de 

conflitos e garantia dos direitos dos trabalhadores. 

 

Exigimos a suspensão de reformas ou Medidas Provissorias que aumentem o 

desemprego, precarizem o trabalho ou retirem direitos. 



 

Personería Jurídica: JDC – 002 21 de abril 2017  
 Calle 38 N°15 – 31  
 57 (1) 2874923 
 www.adsamericas.org 
 Bogotá-Colombia 

 

  

Consideramos que o diálogo com os sindicatos e a sociedade civil é o melhor 

caminho para acordos e soluções concertadas nestes tempos de grave crise 

humanitária no mundo. 

 

Exigimos que todas as decisões e ações das políticas públicas e privadas devem 

estar a serviço da sociedade como um todo, de forma que salários, direitos, 

sobrevivência econômica e alimentação de todas as pessoas sejam garantidos, 

sem exceção, em nível nacional e global 

 

Por fim, recomendamos que todos os trabalhadores e pessoas em geral adotem 

todas as medidas de higiene e proteção à saúde e conforme as decisões e 

orientações da Organização Mundial da Saúde, governos e autoridades de 

sanitárias em cada um dos países, a fim de evitar ao máximo a propagação do 

coronavírus na população 
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