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Ao Excelentíssimo Senhor 

Senador Paulo Paim 

Brasí/ia 

Genebra, 15 de agosto de 2018 

Ref.: Reconhecimento da UITA ao engajamento de Vossa Excelencia. 
Excelentíssimo Senhor Senador, 
Na última reuniao de nosso Comité Executivo Mundial, o companheiro Moacyr 
Roberto Tesch Auersvald, presidente da CONTRATUH, propos o reconhecimento 
público da comprometida luta de V.Exa. em favor dos direitos humanos e na defesa 
irrestrita dos interesses das trabalhadoras e dos trabalhadores. 

Nessa oportunidade, Moacyr se lembrou do apoio de V.Exa. à luta pela dignificaçao 
do trabalho na McDonald's, cadeia transnacional de restaurantes de fast food, onde 
seus funcionários, homens e mulheres, tém um emprego na empresa, mas sem 
nenhum tipo de direito. 

Recordamos muito bem o generoso convite de V.Exa. para participarmos da sessão 
da Comissão de Direitos Humanos do Senado, à qual todo o Comitê Executivo Latino-
Americano da UITA compareceu já que estava realizando seu 39º Encontro em 
Brasília. 

Naquela noite, dia 11 de julho, deu-se em Brasília a antessala da votagao e 
aprovaçao da maior destruiçao das conquistas e dos direitos sindicais, em toda a 
história recente do sindicalismo. 

Naquele momento infame, os trabalhadores e as trabalhadoras do país foram 
jogados à intempérie e deixados à mercé de urna exploraçao brutal, em um cenário 
de total impunidade e indefensao. 

Nao nos esqueceremos da solidariedade e do apoio de V.Exa. ao nosso amigo e 
companheiro Jair Krischke, presidente do Movimento de Justi9a e Direitos Humanos 
(MJDH) e assessor de nossa Regional Latino-Americana, após ter sido amea9ado 
de marte por um suposto Comando Pedro Barneix do Uruguai. 
Barneix foi um militar condenado por crimes contra a humanidade que se suicidou 
quando ia ser detido. 

O comando que leva o seu nome ameaçou executar algum dos 13 integrantes de 
urna lista de personalidades, na qual estava Jair, em caso de que outro de seus 
camaradas se suicidasse. 
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Nos une, querido senador, muitos anos de amizade e de lutas. Por isso, o 
Comite Executivo Mundial da UITA aprovou por unanimidade a iniciativa do 
companheiro Moacyr. 

Em momentos em que a confusao ideológica e política domina o cenário mundial 
das esquerdas, V. Exa. honra as suas raízes operárias e mantém firmemente e sem 
máculas a sua luta pela transformac;ao da sociedade e pela construc;ao de 
um mundo mais justo e solidário. 
Receba V.Exa. o nosso maior respeito, admiraçao e solidariedade. 
Sindicalmente, 

Sue Longley
Secretária Geral 




