
7 de junho de 2021

Discurso do Presidente da CLATE, Julio Fuentes, 
na 109º Conferência Internacional do Trabalho da OIT

Senhor Presidente da 109ª Conferência Internacional do Trabalho, representantes governamentais e 
dos empregadores, companheiras e companheiros trabalhadores.

Dirijo-meDirijo-me a vocês como Presidente da Confederação Lano-americanae do Caribe de Trabalhadores 
Estatais, endade sindical de 54 anos de existência, presente em 18 países da regiãoe integrada por 87 
endades sindicais nacionais, que representam 4.570.000 afiliados.

A pandemia nos leva a buscar uma “Ação internacionalpara facilitar uma resposta à Covid-19 centrada 
no ser humano”. Isto é urgente, porque seus efeitos devastadoresconnuam tendo impacto na saúde e 
nas possibilidades e condições de trabalho de milhões de pessoas.

OsOs trabalhadores e as trabalhadoras do Estado colocaramem evidência, como nunca antes, o valor dos 
serviços públicos. Perante aqueles que pregaram durante décadas o ajuste e o Estado Mínimo, nós 
esvemos e estamos na linha de frente do combate à pandemia.

Esvemos nos serviços públicos de saúde, especialmente, nos serviços municipais, nos serviços sociais, 
na educação, na segurança, no transporte, na administração da Jusça e em todas as áreasque 
esveram funcionando apesar das restrições sanitárias.Aos meus companheiros e companheiras do 
setor público, quero expressar um imenso agradecimento e reconhecimento.

AnosAnos de invesmento público desnado ao desenvolvimento cienfico e tecnológico deram seus frutos 
e permiram que, em tempo recorde, se desenvolvessem vacinas para enfrentar a pandemia.

Mas o desenvolvimento desigual imperante no mundo e o sistema de patentes promovido pela OMC e 
os Acordos sobre Propriedade Intelectualfizeram com que as vacinasobdas graças a estes 
avançosfossem monopolizadaspelas nações mais ricas do mundo, prejudicando as nações mais pobres. 
Por isso, exigimos a liberação das patentes para a sua fabricaçãoe distribuição pública, de forma 
equitava, em nível mundial.

Hoje,Hoje, diante da estagnação econômica, somente os Estados podem dinamizar as sociedades desnando 
recursos para garanr um piso de rendaàs maiorias que não têm acesso ao trabalho.

Isto requer, em primer lugar, de reformas tributáriassobre princípios de jusça fiscal,que permitam 
obter rendasdos setores mais privilegiadosdas nossas sociedades. E, em segundo lugar, transferir esses 
recursos à produção e ao consumo, para dinamizar os mercados internos.

Outro capítulo é o endividamento público.Invesgar as dívidas odiosase perdoá-las quando for o caso, 
ou refinanciá-las a longo prazo,deve ser o rumo a seguir.
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Por úlmo, quero aproveitar esta oportunidadepara manifestar o apoio da CLATE à proposta 
normavaque organizações irmãscomo a ULATOC, a ISP, entre outras, têm proposto para abordar a 
problemácados trabalhadores desse importante setor.

Quero fazer um apelo aos representantes tripartes aqui presentes para reforçar o nosso compromisso 
com a paz mundial e o diálogo social, em especial na República irmã da Colômbia, cujo povo resiste a 
um embate de violênciae repressão nestes dias, que deve parar o antes possível.

Muito obrigado.

Julio FueJulio Fuentes
Presidente da CLATE
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