
TRABALHANDO 
EM INTERESSE 
DO POVO

PAZ E LIBERDADE

A ISP defende a paz, a liberdade e a autodeterminação 
de todos os povos na luta pelo progresso social no mundo 
inteiro.

Isso inclui nossos esforços no sentido de denunciar e 
eliminar as desigualdades sociais e econômicas entre os 
países industrializados e os países em desenvolvimento, 
e a exploração causada por vários países, instituições 
financeiras internacionais e corporações transnacionais.

IGUALDADE, EQUIDADE E DIVERSIDADE

●● A ISP promove a igualdade, a equidade e a 
diversidade, opondo-se a todas as formas de racismo e 
discriminação.

●● A ISP visa integrar políticas e práticas de igualdade e 
equidade em tudo o que fazemos.

●● A ISP visa aumentar a participação dos povos indígenas 
em nosso programa de ação.

●● A ISP tem o compromisso de atingir pelo menos 50% 
de representação das mulheres em nossas próprias 
estruturas e espera que seus filiados se esforcem para 
alcançar essas proporções.

A Internacional de Serviços Públicos é uma federação 
sindical global que representa 20 milhões de 
trabalhadores e trabalhadoras que prestam serviços 
públicos vitais em mais de 150 países. Nossos membros 
trabalham em serviços sociais, na saúde, em serviços 
municipais, governos centrais e empresas de serviços 
públicos, como água e eletricidade. As mulheres 
representam dois terços de nossos membros.

A ISP defende os direitos humanos e a justiça social, 
e promove o acesso universal a serviços públicos de 
qualidade. A ISP trabalha com o sistema das Nações 
Unidas e em parceria com organizações sindicais, da 
sociedade civil e outras entidades.

Internacional de Serviços Públicos
45, avenue Voltaire, BP 9
01211 Ferney-Voltaire Cedex 
FRANÇA

Tel: +33 450 40 64 64
Fax : +33 450 40 73 20
Email: psi@world-psi.org
Web:  www.world-psi.org
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CONSTRUINDO SINDICATOS FORTES E DEMOCRÁTICOS 

A ISP apoia nossos sindicatos filiados através de projetos de 
desenvolvimento sindical e treinamento para a construção 
das capacidades locais e da solidariedade internacional.

Trabalhamos juntamente com nossos sindicatos filiados 
para promover o reconhecimento legal dos sindicatos e a 
livre negociação coletiva, para proteger os direitos dos/as 
trabalhadores/as e para lutar pela igualdade de gênero, pela 
equidade e pela dignidade para todos/as.

A ISP aumenta a capacidade de os sindicatos:
• se organizarem;
• conquistarem direitos sindicais plenos para todo o serviço 

público e para os/as trabalhadores/as do setor público;
• influenciarem governos; e
• serem autossuficientes e responsáveis por suas próprias 

políticas e prioridades, levando à independência e 
sustentabilidade através de maior filiação e estruturas 
democráticas mais sólidas.

NOSSAS VOZES SÃO OUVIDAS NO MUNDO INTEIRO

A Internacional de Serviços Públicos trabalha em todo o 
mundo com seus membros e aliados em campanhas em 
prol da justiça social e econômica, e de serviços públicos 
eficientes e acessíveis.

EM INTERESSE DO POVO

A Internacional de Serviços Públicos faz campanhas por:
●● Justiça social
●● Redução da pobreza e alívio da dívida
●● Liberdade de negociação coletiva
●● Igualdade de gênero e equidade de emprego
●● Um movimento sindical forte e unido
●● Alternativas públicas viáveis e acessíveis aos serviços 

privados com fins lucrativos
●● Serviços públicos de qualidade para todos

PELO BEM COMUM

A ISP se orgulha de trabalhar com a campanha  
“Serviços Públicos de Qualidade – Ação Já!” do 
Conselho de Sindicatos Globais, que promove a tributação 
justa como meio fundamental para financiar os serviços 
públicos. Consulte a Carta de Genebra sobre Serviços 
Públicos de Qualidade e mais informações em  
www.QPSActionNow.org

SINDICALISMO E DIREITOS HUMANOS

Em todo o mundo, a ISP luta pelo respeito aos direitos 
sindicais, à democracia e à justiça social, e demais 
liberdades e direitos humanos fundamentais.

A FORÇA DE MUITOS

A Internacional de Serviços Públicos foi fundada há mais de 
um século, em 1907.

Atualmente, a ISP reúne a experiência, as ideias e a força 
de 20 milhões de membros, trabalhando em solidariedade 
para defender as questões que importam para nós e para as 
nossas comunidades.

Nossa sede mundial fica na França, na fronteira com a 
Suíça, perto de Genebra. Contamos com bases regionais 
em Barbados, Bélgica, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, 
República Tcheca, Equador, Índia, Japão, Líbano, Nova 
Zelândia, Romênia, Rússia, Cingapura, África do Sul, Togo, 
Ucrânia e Estados Unidos. 

Temos o orgulho de tomar decisões de maneira 
democrática. Os filiados da ISP se reúnem em Congresso a 
cada cinco anos para eleger o Conselho Executivo e para 
elaborar o programa de ação que serve de base para todo o 
trabalho da ISP. Os Comitês de Mulheres são atuantes em 
todos os níveis: global, regional e sub-regional. Contamos 
com paridade de gênero em todas as estruturas decisórias.

A ISP trabalha em seis línguas oficiais: inglês, francês, 
alemão, japonês, espanhol e sueco. E produz informações em 
muitos outros idiomas.

IGUALDADE. DIGNIDADE. EQUIDADE.
Os serviços públicos de qualidade são fundamentais para uma sociedade onde 
todos/as sejamos tratados com dignidade e respeito.

Todas as pessoas devem ter acesso à saúde, tendo a oportunidade de receber 
uma boa educação, sendo tratadas com igualdade perante a lei e podendo viver 
em um ambiente sustentável.

Quando os interesses corporativos e financeiros poderosos pressionam os 
governos no sentido de desregulamentar e privatizar os serviços públicos, o seu 
propósito é de obter lucro privado. As pessoas comuns pagam o preço: em tarifas 
mais altas e padrões ambientais mais fracos, e prejuízos à responsabilidade 
democrática.

É por isso que a Internacional de Serviços Públicos trabalha pela defesa de 
serviços públicos de qualidade em todas as partes do mundo. Acreditamos que 
esses serviços desempenham papel vital no sustento das famílias, na criação de 
comunidades saudáveis e na construção de democracias fortes e equitativas.

Junte-se a nós neste importante trabalho!
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