
 

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.  

Moção de Repúdio 
 

A Internacional de Serviços Públicos (ISP), entidade que representa trabalhadores do mundo todo, 
nos mais diferentes segmentos, vem a público repudiar veementemente o caso de assassinato de 
um enfermeiro homossexual, ocorrido no estado do Rio de Janeiro, no mês de novembro de 2016. 
 
Apesar de o assassinato ter ocorrido fora do ambiente de trabalho, o enfermeiro foi claramente 
vítima do crime de homofobia, em um ato que transgride os direitos humanos e desrespeita as 
diferenças. 
 
A ISP, bem como entidades filiadas de todo o Brasil, repudiam qualquer ato de discriminação, seja 
ele por raça, etnia ou sexualidades e identidades de gênero, e não aceita que manifestações dessa 
natureza ocorram na sociedade em geral.  
 
O respeito e a igualdade são premissas defendidas pela classe trabalhadora em todo o mundo.  
Por isso a ISP privilegia o diálogo com os mais diversos segmentos da sociedade, tendo como 
pauta principal o respeito às diferentes formas de existência e pensamento. 
 
Não vamos nos calar diante de tal brutalidade. Crimes como o que ocorreu no Rio de Janeiro não 
podem acontecer. Pelo direito à justiça, pelos direitos humanos e para o bem de todos e todas. 
 
A intolerância não deve ser tolerada. Lutemos. 
 
 
Rio de Janeiro, 18 de novembro de 2016. 
 
Entidades sindicais presentes nas Reuniões do Comitê LGBT da ISP Brasil e do Comitê Regional 
LGBT da ISP Américas, realizadas no Rio de Janeiro, nos dias 16 a 18 de novembro de 2016, que 
assinam esta moção: 
 

 APUBA - Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires, Argentina 

 CONTRACS - Confederação Nacional dos Trabalhadores em Comércio e Serviços, Brasil 

 CSPB - Confederação dos Servidores Públicos do Brasil 

 FESEMPRE - Federação Interestadual dos Servidores Públicos Municipais e Estaduais, Brasil 

 FETAMCE – Federação dos Trabalhadores do Serviço Público do Estado do Ceará, Brasil 

 FETRAM-MA - Federação dos Trabalhadores Municipais do Maranhão, Brasil 

 FNE - Federação Nacional dos Enfermeiros, Brasil 

 FNV - Federatie Nederlandse Vakbeweging, Netherlands 

 ISP/PSI – Internacional de Serviços Públicos 

 SEEPE - Sindicato dos Enfermeiros no Estado de Pernambuco, Brasil 

 SEESP - Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo, Brasil 

 SUNET - Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado, Colombia 
 


