O PÚBLICO EM MÃOS PÚBLICAS!
FÓRUM SINDICAL DAS AMÉRICAS
EM DEFESA DOS EMPREGOS, AS EMPRESAS
E OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE
Com o objetivo de organizar os sindicatos da região na defesa das empresas
públicas, de serviços públicos de qualidade, trabalho digno e decente para os e as
trabalhadoras públicas e começar a organizar um movimento contra as
privatizações das empresas de diferentes setores, as Federações Internacionais
junto à Confederação Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras das Américas CSA, convocam ao Fórum Sindical das Américas em Defesa dos
Empregos, as Empresas e Serviços Públicos de Qualidade para este
próximo 7 de outubro, às 11 horas de Montevidéu, como parte da Jornada
Internacional pelo Trabalho Decente e a Jornada Continental pela Democracia e
Contra o Neoliberalismo.
Apesar que pode se constatar o fracasso das privatizações nos nossos países, na
nossa região ainda continuam fortes as propostas de privatização. Tem exemplos
concretos de serviços e empresas que foram privatizados e que voltaram ao
controle do Estado em mais de 50 países, devido aos altos preços e a qualidade
ruim de atenção à população. Devemos observar as experiências fracassadas do
passado, defendendo o mais valioso que temos que são as empresas públicas e
nossas riquezas naturais.
Porque as empresas e serviços públicos são essenciais para a população de um
país e seu desenvolvimento; porque configuram Estados mais democráticos com
igualdade de acesso aos serviços essenciais a todos e todas seus cidadãos e
cidadãs; porque os serviços privados não priorizam à população mais pobre e
vulnerável e porque a privatização fracassou em muitos países, é que fazemos este
apelo.
Este 7 de outubro lhes esperamos neste Fórum em recusa às privatizações e em
defesa dos empregos, as empresas e serviços públicos de qualidade. O público em
mãos públicas!
O Público em Mãos Públicas: Fórum Sindical das Américas em Defesa
dos Empregos, as Empresas e os Serviços Públicos de Qualidade
•
•
•

Por um Novo Contrato Social com trabalho decente e acesso universal aos
bens e serviços públicos
Por um Estado democrático, um orçamento público ao serviço da
sociedade e pela justiça fiscal
Contra a privatização do Estado e a captura corporativa das empresas
públicas - se for público é de todas e todos

Data e hora: Quarta-feira, 7 de outubro, às 11 horas de Montevidéu (GMT -3)
Registro: https://uniglobalunionorg.zoom.us/webinar/register/WN_Z9ZV3bOkRqmz3S2Qoojqbg

Transmissão ao vivo: Facebook CSA (espanhol) | Facebook ISP Interamérica
(português) | Facebook UNIAmericas (inglês)
* O programa do Fórum será encaminhado nos próximos dias

