Às entidades filiadas à ISP Brasil
São Paulo, 09 de março de 2017

Companheiras e Companheiros;

Carta às entidades filiadas em apoio às mobilizações do dia 15 de março
Parabenizamos todas as entidades do Brasil que contribuíram para a celebração do Dia Internacional da
Mulher - 8 de março - ter sido um grande marco na luta pela igualdade de gênero no País, dando um
sonoro não à retirada de direitos e ao corte de políticas públicas de promoção de equidade e inclusão
social. Em diversas cidades do mundo as trabalhadoras fizeram suas vozes serem ouvidas e suas
reivindicações serem vistas pelos governos e pela sociedade, fortalecendo a unidade e a centralidade
do tema.
A Internacional dos Serviços Públicos vem se posicionar pelo apoio integral às novas manifestações
referente ao Dia Nacional de Lutas, Paralisação e Mobilização da classe trabalhadora, previsto para o dia
15 de março de 2017, o qual vem sendo convocado por diversas Centrais Sindicais, Confederações,
Federações e sindicatos brasileiros.
Temos acompanhado e apoiado as lutas desenvolvidas no Brasil e no mundo, especialmente nos serviços
públicos, sendo preocupante a possibilidade de avanços do velho conservadorismo neoliberal,
travestido da negação da política ou de porta-voz da modernidade.
Na centralidade de seu discurso traz a defesa do emprego, porém significa a ampla privatização e
entrega do patrimônio público à interesses particulares e a perda de direitos conquistados por meio de
lutas que escreveram internacionalmente a história do sindicalismo.
As diversas declarações, Projetos de Lei e propostas oficiais do atual - e ilegítimo - Governo do Brasil,
além de destruir direitos adquiridos pode barrar avanços importantes e necessários à liberdade sindical,
causando um prejuízo sem precedentes nas relações de trabalho.
O Ataque a liberdade de organização sindical no setor público, apresentando uma regulamentação
excessivamente proibitiva para o exercício do Direito de greve sem estar previsto o direito a negociação
coletiva e ao diálogo social, tramita no Congresso Nacional e vai contra os princípios democráticos
previstos na Convenção 151 da Organização Internacional do trabalho.

A Internacional de Serviços Públicos é uma federação sindical mundial que representa 20 milhões de trabalhadores e
trabalhadoras que prestam serviços públicos essenciais em 150 países. A ISP defende os direitos humanos, promove a justiça
social e o acesso universal a serviços públicos de qualidade. A ISP trabalha com o sistema das Nações Unidas e em colaboração
com entidades da sociedade civil, sindicatos e outras organizações.

A Perspectiva de negociações onde o acordo coletivo por empresa ou local de trabalho, se sobrepôe a
legislação vigente, prevalecendo o ” negociado sobre o legislado “ é a linha mestra no projeto de
Reforma Trabalhista defendido pelo atual poder executivo federal.
A possibilidade de aprovação no Congresso Nacional ou por meio de votação no Supremo Tribunal
Federal da Terceirização irrestrita, inclusive nas atividades fins de uma empresa ou serviço público, sem
a devida responsabilidade subsidiaria do empregador, tomador e contratador destes serviços, é
concreta e pode acabar com os concursos públicos.
E como proposta avassaladora, a aposentadoria dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros corre risco
sério e iminente de acabar. Sob alegação de um pseudo déficit da Previdência Social - pois retira do
cálculo as taxas e impostos definidos na Constituição Federal - e desvia recursos da Seguridade Social
para cobrir outras despesas, o governo pretende passar a exigir que o tempo de contribuição seja de 49
anos e a idade para aposentadoria, inclusive para as mulheres, será de 65 anos.
Para agravar ainda mais o quadro, essa proposta acaba com a integridade e paridade dos futuros
aposentados no setor público, e dificulta a dos atuais servidores em especial os estaduais e federais,
pois os estados e a União acompanharão essa decisão.
Contem conosco em vossas lutas pois somos uma só voz contra os retrocessos que neste momento
assolam mundialmente - e no Brasil fortemente - a classe trabalhadora. Internacionalmente temos
desenvolvido diversas ações e estratégias para enfrentar a xenofobia, a desigualdade de gênero, a
injustiça fiscal, o preconceito racial e de orientação sexual, o desrespeito aos direitos humanos e a
retirada de direitos civis, sociais e trabalhistas.
Estamos com vocês!

Todo apoio às mobilizações da classe trabalhadora brasileira previstas para o dia 15 de março.

Solidariamente,

Rosa Pavanelli
Secretária Geral - PSI
Public Services International

Jocelio Drummond
Secretário Regional – ISP Interamericas
Internacional de Serviços Públicos

A Internacional de Serviços Públicos é uma federação sindical mundial que representa 20 milhões de trabalhadores e
trabalhadoras que prestam serviços públicos essenciais em 150 países. A ISP defende os direitos humanos, promove a justiça
social e o acesso universal a serviços públicos de qualidade. A ISP trabalha com o sistema das Nações Unidas e em colaboração
com entidades da sociedade civil, sindicatos e outras organizações.

