
Neste 1º de maio de 2020, a Federação 
Nacional dos Securitários parabeniza 

a todos os Securitários do Brasil e reafirma 
que, apesar do distanciamento social, conti-
nuamos juntos na luta em defesa dos interes-
ses e direitos trabalhistas e sociais da cate-
goria Securitária. 

Estamos juntos, para enfrentar as conse-
quências desta crise inédita, que mostra o 
quanto o atual sistema econômico e social é 
prejudicial aos interesses da população, com-
provando que já passa da hora de seguirmos 
outro caminho, mais justo e igualitário.

A desigualdade social que já existia no 
Brasil, cresce ainda mais. A pandemia ape-
nas destacou a acumulação de recursos nas 
mãos de poucos, tornando mais difícil a nos-
sa própria sobrevivência.

A insegurança no trabalho, o desmonte da 
saúde pública, o despreparo para emergên-
cias atestam que tudo está subordinado aos 
interesses de quem acumula riqueza e poder, 
em prejuízo da maioria.

Trabalho, saúde, alimentação, educação, 
moradia, saneamento, direitos urgentes es-
tão sendo negados por uma minoria que de-
tém a riqueza e o poder. Isto precisa mudar, e 
ainda está em nossas mãos fazê-lo.

1º de MAIO
FENESPIC

ESTAMOS JUNTOS!

1º de Maio tem Live do Trabalhador com artistas de todo o Brasil.
Assista a partir das 11h30 desta sexta-feira (1º), neste link aqui
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É urgente a luta contra a destruição de di-
reitos e garantias trabalhistas, agora e depois 
da pandemia. O aumento das desigualdades 
sociais, a expansão da pobreza, o desempre-
go, a ampliação do trabalho precário, a multi-
plicação das mil formas de trabalho autônomo 
e sem proteção, são o resultado das reformas 
do mercado de trabalho lançadas nos últimos 
anos. É preciso dar uma basta a tudo isso. 
E os Sindicatos, unidos à Federação, serão 
sempre os principais intrumentos de organi-
zação os trabalhadores.

SOLIDARIEDADE - Hoje é dia, também, 
da população expressar sua homenagem e 
reconhecimento aos trabalhadores dos servi-
ços essenciais e aos que arriscam suas vidas 
para tornar esse confinamento mais suportá-
vel e nos permitem ter serviços essenciais. 
Em nome dos Securitários do Brasil, o nosso 
obrigado a todos.

Esta solidariedade de classe, força vital do 
movimento sindical, é o único caminho possí-
vel a nos levar a uma sociedade mais justa e 
democrática. Somos milhões de trabalhado-
res e devemos lutar, unidos e organizados, 
para que respeitem o nosso direito à saúde, 
trabalho, renda e democracia.

Viva o 1º de Maio! Viva a Classe 
Trabalhadora! Estamos Juntos!

https://www.facebook.com/events/3020319574748780/

