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1º DE MAIO   
Dia dos Trabalhadores e Trabalhadoras 
 

O dia 1º de maio de 2021 é uma data para refletir sobre o papel dos trabalhadores e trabalhadoras na 
geração de riquezas no Brasil e no Planeta. Sem a força de trabalho, não existe riqueza. Por isso, esse 
momento é fundamental para despertar a consciência e a percepção do quanto produzimos riquezas e não 
somos valorizados no mercado de trabalho.  
 
Na realidade, o Dia do Trabalhador é todo dia, faça chuva ou faça sol, ele tem que cumprir a sua jornada de 
trabalho na empresa. Para piorar a situação, perde horas no transporte público de péssima qualidade e 
inseguro, expondo-se aos riscos de contaminação pela Covid-19, uma vez que estamos vivendo o ápice de 
uma pandemia que já tirou a vida de mais de 400 mil brasileiros.  
 
Neste mundo do trabalho cruel e desumano, as empresas desenvolvem métodos estratégicos para ofuscar 
cada vez mais o senso crítico dos seus trabalhadores, fazendo com que eles percam seus referenciais 
enquanto classe social. Um exemplo disso é a utilização – pelos patrões e seus representantes – da palavra 
COLABORADOR ao invés de TRABALHADOR.  
 
O termo colaborador não cabe nas relações de trabalho, pois o empregado não colabora com a empresa, 
pelo contrário, ele trabalha para a empresa; foi contratado para trabalhar, cumprir uma jornada de trabalho 
exaustiva e ainda é mal remunerado. Por isso, não podemos aceitar nem reproduzir essa palavra porque é 
ofensiva e não nos representa.  
 

AÇÃO SOLIDÁRIA NA LUTA 
 

Há 39 anos, o Sinttel-DF tem participado com outros sindicatos, Fittel, 
Fitratelp e a CUT de atividades no dia 1º de maio para celebrar as nossas 
lutas e conquistas. Este ano, devido à pandemia da Covid-19, não haverá 
manifestação pública. No entanto, decidimos celebrar a data reunindo 
diretores, trabalhadores e a própria entidade sindical em uma ação solidária, 
que arrecadou dezenas de cestas básicas que serão doadas a famílias que 
estão passando fome no DF. Veja os vídeos das doações feitas na 
Associação dos Catadores e Creche Alecrim, na Estrutural (DF).          
https://www.facebook.com/sintteldf/videos/798664321085894 
https://www.facebook.com/sintteldf/videos/4021426334617456 
 

Finalmente, o Sinttel-DF alerta os trabalhadores e à sociedade brasileira para os grandes desafios que 
teremos pela frente. Precisamos continuar unidos na luta para manter os empregos e direitos 
trabalhistas, bem como impedir a destruição do Brasil pelo Governo Bolsonaro. Estamos Juntos!  
 

 

O sistema de saúde do Distrito Federal e do Brasil continua em estado crítico. O uso da máscara, 
higienização das mãos e distanciamento social pode livrar você e sua família da Covid-19.  

CONSCIENTIZE-SE! VACINA JÁ PARA TODOS! 

http://www.sinttel.org.br/
https://www.facebook.com/sintteldf/videos/798664321085894
https://www.facebook.com/sintteldf/videos/4021426334617456

