
 

 

DECLARAÇÃO COMITÊ EXECUTIVO CLATE 

TELECONFERÊNCIA – 27 E 28 DE MAIO DE 2021 

Pelo segundo ano consecutivo, o Comitê Executivo da CLATE se reuniu de maneira on-line para 

analisar a conjuntura enfrentada pelos servidores públicos da América Latina e o Caribe. Visando, 

como sempre, analisar a estratégia necessária para suas entidades-membros, rumo à construção do 
bem comum. 

Mencionar “reunidos on-line” é muito mais do que um oximoro possibilitado pela tecnologia. É 

a expressão que evidencia a realidade vivida há um ano e meio causada pela pior pandemia 

enfrentada pela humanidade nos últimos cem anos. Uma pandemia que nos leva ao isolamento 

para reduzir a taxa de contágio, mas que exige a nossa união nos esforços para enfrentá-la. A Covid-

19 nos colocou contra a parede e agravou ainda mais o colapso civilizatório em que estamos 
imersos. 

Nesse momento, podemos falar de colapso civilizatório porque falar de crise seria fazer 

referência a um momento perturbador provisório que sacode uma normalidade prévia, um 

processo estável anterior. E, embora no âmbito sanitário a pandemia tenha provocado uma crise 

inédita e contínua, nos âmbitos econômico, político e social só aprofundou uma situação na qual 

estávamos imersos há décadas. Aqui é onde devemos focar nossa análise, porque a pandemia 
mergulhou o mundo e a região em um de seus piores pesadelos.   

No contexto de uma ofensiva do capital contra o trabalho, de longa data, a pandemia da Covid-

19 piorou as condições de vida no mundo todo. Uma das principais mudanças relacionadas com 

essa ofensiva do capital, agravada pela pandemia, é a busca por novas formas de acumulação que 

implicam o aumento da exploração dos trabalhadores ativos e o empobrecimento dos inativos. As 

reduções salariais fazem parte do programa de ajuste de governos, que pretende gerar maiores 

níveis de lucro para o capital às custas da redução da renda dos trabalhadores.  

As reformas estruturais dos sistemas de Previdência promovidas pelo neoliberalismo se 

baseiam em uma equação muito simples: trabalhar mais anos e contribuir mais, para receber menos 

anos e menor quantidade. Para isso, são promovidas medidas como: aumentar a idade de 

aposentadoria, reduzir a taxa de substituição, reduzir o salário básico da aposentadoria, reduzir os 

sistemas solidários de repartição intergeracional e fortalecer os sistemas baseados na economia 
individual. 

A pandemia demonstrou no mundo todo, e em particular em nosso continente, que um dos 

setores mais vulneráveis do sistema econômico vigente são os idosos, que morrem por dezenas nos 



 

 

hospitais, ou diretamente em suas casas ou asilos, e que os sistemas de saúde não conseguem dar 
uma resposta diante de tantos casos positivos em tão curto tempo. 

A cada ano, os trabalhadores e trabalhadoras inativos, aposentados e pensionistas veem sua 

situação econômica se deteriorar, enquanto as suas necessidades de saúde aumentam ao longo do 

tempo e as necessidades de sobrevivência são impossíveis de atender com a baixa renda que 
recebem. 

E também não devemos nos esquecer de que o processo geopolítico e geoambiental continua 

encurralado na luta pelo poder mundial com um foco claramente beligerante que se mantém 

mesmo nestes tempos de pandemia. O intervencionismo das grandes potências continua 

vergonhosamente vigente, basta ver o exemplo do que está acontecendo na Palestina com o avanço 

de Israel sobre seu território.  

Mas as medidas tomadas para enfrentar esta ofensiva indicam um caminho a seguir, uma 
orientação a aprofundar.    

Como advertíamos em nossa Declaração anterior, a pandemia exacerbou as desigualdades e 

vulnerabilidades em nossas sociedades, ao mesmo tempo em que aprofundou a polarização 

excludente da ordem capitalista globalizada entre os países centrais e a periferia, demostrando 

claramente a fragilidade da ordem mundial existente. Da mesma forma, alertou novamente a 

humanidade sobre o desastre ambiental ao qual nos dirige o tipo de orientação produtiva e 

tecnológica do capitalismo atual com sua lógica de consumismo exacerbado e extrativismo 

predatório.  

 Quando falamos da fragilidade da ordem mundial existente, fazemos referência, 

especialmente, a que nenhuma instância internacional consegue impor limites aos laboratórios, 

garantindo assim que as vacinas disponíveis possam se transformar em bens comuns, suspendendo 

a vigência das patentes e maximizando a escala da produção para poder abastecer as diversas 
regiões do mundo.  

Nunca foi tão clara a necessidade inadiável de mudar o rumo da história e organizar a vida em 

comum de outra forma. Por um lado, a pandemia colocou no centro do debate o papel do Estado 

como expressão e garantidor do interesse público, demonstrando, assim, que é necessário enfrentá-

la priorizando a organização coletiva da sociedade.   

Nós, que confiamos na centralidade do papel do Estado como entidade capaz de agir como 

árbitro no conflito de interesses e garantir a justiça social, encontramos na realidade dos tempos 



 

 

atuais uma evidência em favor dessa visão. Por outro lado, os defensores do Estado mínimo e do 
livre mercado veem ruir cada um de seus argumentos diante dos fatos.  

Uma economia afundada, endividada e com níveis inéditos de pobreza 

De acordo com a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), a queda do PIB 

nos países de nossa região foi de 7,1% em 2020 e o nível de atividade pré-pandemia não será 

alcançado até 2023. Mas mesmo antes da pandemia, a nossa região mostrava indicadores 

alarmantes em termos econômicos e sociais. Dois deles, após um ano e meio de crise sanitária, 
longe de regredir, avançaram até o limite: o endividamento externo e a pobreza. 

A dívida externa média na região chega a 56,3% do PIB, com picos de 104,5% na Argentina e 

89,3% no Brasil, e superiores a 140% e 130% em alguns países caribenhos. Embora este seja um 

problema que não se limita à nossa região, mas que afeta as economias avançadas (que chegam a 

níveis de endividamento médio com relação ao PIB de até 120%), na América Latina e no Caribe 

afeta de forma mais dramática. A dívida pública de nossos países é o resultado do saqueio e da fuga 

de capitais, e não deixou investimentos capazes de impulsionar um desenvolvimento orientado à 
saída da crise.  

De acordo com a CEPAL, devido à forte recessão econômica na região, no final de 2020 o índice 

de pobreza estimada alcançou um 33,7% e a pobreza extrema 12,5%. Ou seja, 4 de cada 10 pessoas 

são pobres. Estamos falando de 209 milhões de seres humanos na pobreza e 78 milhões em situação 
de pobreza extrema. 

O recorde vergonhoso de ser a região com mais mortos pela Covid-19 

Em meados de maio de 2021, aproximadamente 3,4 milhões de pessoas tinham falecido no 

mundo devido à Covid-19. Dessas mortes, em grande parte evitáveis, quase 1.600.000 aconteceram 

no continente americano. Isto nos posiciona como a região com mais mortos, na frente da Europa, 

Ásia, África e Oceania, respectivamente. Desse número, dois terços dos mortos pertencem a países 

da América Latina e o Caribe, enquanto o restante aos Estados Unidos e ao Canadá. 

É paradoxal que entre os países com número recorde de mortos estejam os Estados Unidos, 

uma das nações mais desenvolvidas do planeta. Mas é possível encontrar a explicação, se 

analisarmos o sistema de saúde privatizado e extremamente oneroso que a grande potência oferece 

à população. Em nossa região, e com a honrosa exceção de Cuba, as décadas de abandono e 
privatização dos sistemas de saúde explicam em grande parte o impacto da pandemia. 



 

 

Isto demonstra, mais uma vez, que o “capitalismo de rosto humano” não existe. A concentração 

de riqueza, que hoje é igualmente expressa na concentração das vacinas, deixa em evidência que o 

capitalismo entrou em uma fase que coloca em risco a reprodução da vida. 

Nós, servidores públicos, sabemos disso, porque nossos companheiros e companheiras têm 

estado, e ainda estão a cada dia, na linha de frente  contra o vírus. Calcula-se que mais de 7.000 

trabalhadores e trabalhadoras da saúde faleceram no mundo todo. De acordo com dados de 

setembro de 2020 da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), no continente americano 
570.000 trabalhadores da saúde haviam se contagiado e 2.500 morreram. 

Cair no abismo ou dar um salto em frente 

Os momentos mais difíceis costumam ser também aqueles que iluminam o caminho de saída. 

É quando vemos com mais nitidez quais opções levam a aprofundar o erro e quais representam 

verdadeiras alternativas. Isto deve nos levar à reflexão sobre o tipo de Estado que almejamos: o 

Estado é concebido como um conjunto de instituições que, intervindo no campo da economia, da 

política ou da ideologia, definem a forma na qual é organizada e reproduzida uma sociedade. Isto 

quer dizer que o Estado pode adotar muitas formas, dependendo do conjunto de relações de poder 

existentes na sociedade. 

A dimensão do que é “público” adquire uma grande relevância, como algo que vai além do 

“estatal”, já que implica a participação do conjunto de atores sociais. O Estado é um ator importante 

no público, mas está longe de ser o único. Como trabalhadores do Estado, é um desafio aprofundar 

a participação do conjunto da comunidade para poder ocupar e habitar o Estado, com um critério 
de aprofundamento democrático. 

Não se trata mais de voltar a um Estado anterior, visto que este está cooptado pelos interesses 

do mercado, mas de um modelo de Estado alinhado com os objetivos dos setores populares que 

lutam por sua independência, capaz de regular o comportamento dos setores econômicos mais 

concentrados que, por sua posição dominante em mercados oligopolistas e por meio dos preços 

dos produtos e dos serviços privatizados que fornecem, podem se beneficiar da tênue recuperação 
econômica percebida em nossos países.  

É necessário um Estado forte, que controle a evasão na Previdência, os contratos temporários , 

o trabalho precário e o trabalho sem carteira assinada, porque todas estas são causas que, no 

futuro, geram que os cofres da Previdência estejam vazios, sejam escassos ou diretamente 
inexistentes para atender os trabalhadores aposentados. 



 

 

O desafio para construir outro tipo de Estado reside na ampliação, que visa aprofundar 

melhores condições democráticas que organizem de outro modo a vida em comunidade, para que 

a sociedade em seu conjunto possa decidir sobre suas condições de vida e a reprodução destas. 

Embora seja correto dizer que a pandemia afundou nossas economias, também é certo que, 

para enfrentá-la, foram necessários esforços que revalorizaram o papel dos Estados e do 

investimento público. O investimento público (que alguns insistem em chamar de despesas) 

aumentou nos países da América Latina e o Caribe em níveis compreendidos entre 1,5 e 7% do PIB. 

Quer tenha sido destinado para mitigar o impacto da pandemia com transferência de dinheiro aos 

mais pobres, quer para dar apoio ao sistema produtivo, há algo incontestável: se os Estados não 
tivessem intervindo, os resultados da crise teriam sido piores.  

Isto nos obriga a refletir sobre o papel do Estado e a necessidade de sua intervenção. Em 

primeiro lugar, isto deve ser analisado a partir do lugar da despesa, ou melhor, devemos nos 

acostumar a dizer, do investimento público. Onde o Estado deve investir? Em serviços de dívida 

pública ou em garantir uma renda àqueles que perderam o emprego e precisam adquirir algo tão 

básico quanto os alimentos? Diante da ideia clichê e supérflua que as elites neoliberais defendem 

sobre o Estado como obstáculo para o desenvolvimento das forças econômicas, o que acontece 

quando é o Estado, e não o mercado, quem presta assistência aos setores produtivos? Devemos 

admitir, comparativamente os investimentos públicos para enfrentar a pandemia são tímidos em 

nossa região diante daqueles realizados pelas nações mais desenvolvidas. Mas, da mesma forma, 
devemos salientar que é necessário aprofundar, é necessário avançar nessa linha. 

Principalmente quando a luz no fim do túnel desta pandemia está representada pela compra 

e distribuição de vacinas. Os Estados em todos os países são os responsáveis por essa função, e não 

negociações entre privados. Também é uma função principalmente dos Estados a pesquisa 

acumulada em ciência e tecnologia, que permitiu o desenvolvimento de vacinas em tempo recorde, 

embora, em muitos casos, este conhecimento tenha sido capitalizado por privados. De qualquer 

maneira, Cuba é o melhor exemplo que evidencia a importância de um Estado que coloca a saúde 

em primeiro lugar, o que tornará esta pequena grande nação do Caribe no primeiro país da região 
em ter uma vacina de desenvolvimento próprio.  

Nesse sentido, reconhecer o papel do Estado na compra e distribuição de vacinas, na 

promoção da pesquisa e desenvolvimento científico, ou até na produção das vacinas, como no caso 

cubano, mostra um caminho a seguir urgente e necessário. Mas também devemos apontar o 

escandaloso erro de deixar a produção e distribuição de vacinas e insumos médicos necessários para 



 

 

garantir a vida nas mãos de um regime mercantil e privatista como o das patentes e os direitos de 
propriedade intelectual.  

Não deve existir propriedade privada sobre o conhecimento. Se os pesquisadores e 

inovadores de hoje podem contribuir com algo novo em matéria de ciência e tecnologia é devido 

ao conhecimento humano acumulado durante séculos e, como mencionado, aos investimentos 

públicos milionários na matéria. Devemos exigir o fim do regime de patentes promovido pela OMC 

e a APIC. Não podemos permitir que os países de alta renda, com apenas 16% da população mundial, 

acumulem 60% das doses de vacinas contra a Covid-19. O vírus não distingue entre ricos e pobres. 

Se o acesso às vacinas não for garantido à população mundial, dificilmente poderemos acabar com 
esta pandemia.  

Durante décadas, o liberalismo promoveu a desregulamentação, a privatização, a redução 

de impostos e permitiu o enriquecimento ilimitado sem tributação e a fuga de capitais. Hoje, diante 

da desigualdade social sem precedentes que enfrentamos e da existência de capitais inativos e 

patrimônios suntuários que não são colocados na economia real, impõe-se uma nova ordem 

tributária. Voltar à ideia de tributar de acordo com a capacidade e o patrimônio acumulado é um 
primeiro passo na busca pela justiça fiscal e tributária. 

Diversas nações estão promovendo reformas tributárias progressivas, com novos impostos 

sobre os mais ricos. Inclusive o presidente dos Estados Unidos, que ninguém pode acusar de ser 

populista, destacou a necessidade de aplicar impostos às maiores fortunas e às grandes empresas. 

Naqueles lugares que tentam insistir no oposto e aumentar as cargas fiscais sobre os mais pobres e 

as classes médias, como na Colômbia, o povo soube dizer basta. Chegou o momento de combater a 

pobreza, a desigualdade e a recessão econômica com algo mais do que indignação. Precisamos de 

reformas tributárias e novos tributos sobre os patrimônios e as rendas extraordinárias daqueles que 

mais têm para dotar os Estados com recursos. Somente desta forma, as nossas economias poderão 
ser reativadas, e poderemos combater a desigualdade e a pobreza que hoje nos dilaceram.  

O jovem emergente e um novo papel para o sindicalismo 

A América Latina e o Caribe é uma região em estado de ebulição. O sinal de uma mudança 

de paradigma não se limita apenas ao âmbito econômico, onde os governos de direita ainda se veem 

na necessidade de recorrer ao Estado e à denominada despesa pública como ferramentas de 

intervenção. A mudança é protagonizada por milhões de jovens que fazem tremer os alicerces de 
nossas sociedades. 



 

 

Em outubro de 2019, explodiram primeiro no Equador e mais tarde no Chile. Hoje vemos 

com espasmo a violenta resposta com a qual a direita no governo tenta sufocar a revolta na 

Colômbia. “Não são trinta pesos, são trinta anos”, afirmavam as e os jovens chilenos que se 

mobilizaram contra o aumento do metrô primeiro e, depois, entenderam que a sua luta era contra 

a ordem neoliberal imposta pela ditadura de Pinochet. Hoje, o Chile comemora ter conseguido um 
processo constituinte e ter eleito para isso representantes fundamentalmente jovens. 

Não é novidade que os jovens são o motor das mudanças. As novas gerações não aceitam o 

mundo que nós deixamos para elas. Um mundo escasso de oportunidades, com falta de emprego e 

emprego precário, terceirizado e mal remunerado. As organizações sindicais têm um papel muito 

importante diante dessa situação. Devemos recuperar o protagonismo e isso só será possível se 

formos capazes de promover a inclusão dessa juventude que exige seu lugar. Devemos ser capazes 

de reconhecer como iguais os trabalhadores precários e terceirizados em nossas entidades, no 

mesmo nível dos trabalhadores que estão dentro da convenção coletiva. E se a formalidade que nos 

regulamenta ou os nossos próprios estatutos não nos permitem assumir esse papel, devemos 

encarar o processo de autorreforma necessário. 

O movimento sindical não pode ser alheio às demandas das nossas juventudes. Do mesmo 

modo que não pode ser alheio às lutas que surgem nos limites das nossas sociedades e dos nossos 

territórios contra os modelos de mal desenvolvimento, que nos levam a maiores níveis de ativismo 
e devastação ambiental. 

Por esse motivo, as organizações sindicalistas devem se unir, integrar, contribuir em todos 

aqueles espaços do campo popular que nascem no calor dessas lutas e que têm como protagonistas 

não apenas os jovens, as mulheres e os trabalhadores e trabalhadoras, mas também, por exemplo, 

os povos originários. Nesse contexto, as experiências como o fórum “Runasur”, cujo objetivo é 

articular uma América Plurinacional em coordenação com todos os movimentos sociais de nossa 

região. Ou aquelas iniciativas sindicais que buscam unir as lutas dos funcionários de um mesmo 
setor, mas em países diferentes, como por exemplo a experiência dos judiciários do Cone Sul. 

50 anos depois dessa obra monumental que o grande Eduardo Galeano intitulou “As Veias 

Abertas da América Latina”, chegou a hora de parar de sangrar. Demos um salto em frente e 
façamos do sindicalismo um ator protagonista dos tempos vindouros. 

 


