
Informacão para as atividades no 
México na semana do IAMRECON 2015

Uma  série  de  atividades  e  reuniões  precederão  a  Conferência  Regional
Interamericana 2015, o IAMRECON, na sigla em Inglês. O IAMRECON ocorre
com todas as filiadas da região somente a cada 5 anos e, por isso, aproveitamos
para promover diversas atividades prévias, que serão as seguintes:

1. Oficinas setoriais (simultâneas nos dias 20 de abril das 9h00 às 
18h00 e 21 de abril das 9h00 às 12h00) – serão 10 setores: Aduanas, 
Administração Central, Administrativos da Educação, Água, Controle 
do Estado, Energia, Judiciais,  Municipais, Saúde, Legislativos.

2. Reuniões transversais com os Comitês Regionais (21 de abril
das 14h00 às 18h00) – serão quatro reuniões simultâneas: Mulheres, 
Jovens, Combate ao Racismo e à Xenofobia, LGBT.

3. Seminário: experiência de luta contra a privatização e pela
contratação decente (dia 21 de abril das 18h30 às 20h30).

4. IAMREC (dia 21 de abril de 18h30 às 20h30).

5. Seminários temáticos (sessões simultâneas no dia 22 de abril das
9h00 às 17h00) – quatro temas centrais: Mudança Climática, Justiça 
Fiscal, Tratados de Livre Comércio e Fundos de Pensão.

6. Reunião de indução a novos participantes (dia 22 de abril das
18h00 às 19h30).



7. Reunião preparatória para Conferência da OIT - CIT, 
Genebra, junho 2015 (dia 22 de abril das 18h00 às 19h30).

Sobre as atividades prévias:

Quando os/as trabalhadores/as gozam dos dereitos humanos e sindicais
plenos e são capazes de viver com dignidade e melhorar seu nível de vida, eles/as
estão em melhores condições de prestar serviços públicos de qualidade. Através
de  serviços  públicos  de  qualidade  é  que  conseguimos  e  mantemos  sociedades
equitativas e sustentáveis para todos  e todas.

As atividades prévias dão atenção ao tema da Conferência "Avançar com
os direitos sindicais na luta por serviços públicos de qualidade!"

Um  elemento  importante  de  todas  essas  atividades  é  identificar  as
maneiras de melhorar a comunicação interna da ISP e entre os/as filiados/as para
recomendar estratégias que vão mudar o status quo.

1-  Oficinas  setoriais  (20  abril  -  9h00  às  18h00  e  21  abril  9h00  às
12h00)

As  filiadas  recordarão  a  decisão  do  Congresso  Mundial  de  2012  de
continuar a construir e a fortalecer o trabalho setorial da ISP através de estruturas
setoriais eficazes em todas as regiões. O documento de 2013 – “Trabalhando pela
alternativa” –  também destacou algumas  pautas  importantes  para  o  trabalho
setorial da organização:

1. As prioridades da ISP serão conduzidas através de nossos setores;

2. Filiadas da ISP darão conselhos sobre as formas práticas e 
apropiadas sobre como as (sub)regiões podem establecer estruturas 
setoriais e fazer trabalho setorial.

Cada  oficina  setorial  terá  como  objetivo  proporcionar  oportunidades
aos/às representantes nos distintos setores para:

 compartilhar histórias de éxito e lições aprendidas, promovendo e 
construindo a solidaridade através das diferentes sub-regiões da ISP 
Américas;

 discutir as tendências, os obstáculos e desafios que enfrentam os 
trabalhadores do (sub)setor, identificando as prioridades estratégicas 
em relação ao Plano de Ação Regional da ISP para 2015-2020;



 estabelecer o mapeamento do potencial de crescimento e debater o 
modelo organizativo do setor na ISP, identificando as filiadas que 
podem levar o trabalho a nível sub-regional e regional e suas 
implicações em termos de recursos.

2- Reuniões transversais (Dia 21 abril – 14h00 às 18h00)

Essas reuniões ocorerrão com os/as participantes interessados en debater e
compartilhar  as  políticas  transversais  da ISP para as  Mulheres,  os  Jovens,  no
Combate ao Racismo/ Xenofobia e para as pessoas LGBT. A proposta da ISP é
construir sindicatos fortes e inclusivos, onde todos e todas encontrem igualdade
de oportunidade para tratar todos os seus problemas no ambiente de trabalho e
possam estabelecer políticas  prácticas sindicales favoráveis a esses grupos. 

Na ISP funciona um Comitê Regional para cada um desses quatro grupos e
seus membros são eleitos por sub-região.

Os objetivos das reuniões setoriais serão:

 Identificar dentro do Plano Regional de Ação 2015-2020 ações para 
promover um ambiente laboral não discriminatório onde a igualdade 
de oportunidade e a equidade de pagamento sejam realidade;

 Estabelecer metas para que os sindicatos filiados da ISP sejam de fato 
inclusivos, promovendo o empoderamento dos grupos de trabalhadores 
e trabalhadoras mais vulneráveis no mercado de trabalho;

 Buscar que a ISP adote em todas as suas prioridades uma abordagem 
de gênero e de cada um dos grupos laborais mais discriminados, 
fortalecendo os Comitês Regionais e sua intervenção mundial.

3- Seminário: Experiência de luta contra a privatização e pela 
contratação decente (21 de abril - 18h30 às 20h30)

Trata-se  de  conhecer  uma  boa  experiência  que  estão  desenvolvendo
algunas das filiadas dos Estados Unidos na luta contra a brutal privatização dos
serviços públicos nesse país. Será uma boa oportunidade de intercambiar práticas
sindicais para responder a essa necesidade tão presente em nossa região. 

4- IAMREC (21 de abril - 18h30 às 20h30)

Trata-se  do Comitê  Regional  Interamericano,  IAMREC na  sua  sigla  em
inglês, o órgão de direção da ISP nas Américas, que se reúne uma vez ao ano. O
IAMREC é composto por um representante homem e uma representante mulher
de cada sub-región da ISP nas Américas: 14 membros no total, 02 de cada sub-



región. Ademais integram o IAMREC dois representantes dos jovens, um homem
e uma mulher. Na reunião deverão estar os/as  membros/as  titulares e se assim o
desejem, seus respectivos substitutos. 

5- Seminários  temáticos (22 abril - 9h00 às 17h00)

Entre  as  diversas  necessidades  de  aprofundar  conhecimento  na  región
sobre pontos que a ISP já vem tratando, mas que ainda não conseguiu estabelecer
com todo o seu potencial na la Região Interamericana, nas etapas preparatórias
do  IAMRECON  os  sindicatos  filiados  establecerão  quatro  temas  prioritários:
Mudança  Climática,  Justiça  Fiscal,  Tratados  de  Livre  Comércio  e  Fundos  de
Pensão. 

Os objetivos dos seminários temáticos serão:

 Aprofundar o conhecimento sobre o tema abordado, verificando as 
políticas que a ISP vem adotando em nível global;

 Intercambiar experiências sobre ações e boas práticas que as filiadas
estão desenvolvendo sobre o tema na região;

 Propor ações regionais / sub-regionais e nacionais para o próximo 
período, a serem integradas no Plano de Ação 2015-2020.

6- Reunião de indução a novos participantes (22 abril 18h00- 19h30) 

Será a reunião para facilitar a participacão dos/as novos/as participantes
no IAMRECON. A Conferência Regional ocorre a cada cinco anos e essa reunião
serve para aclarar como funciona a ISP, suas prioridades e um pouco de su longa
história,  para  que  as  pessoas  que  participam  pela  primera  vez  possam
compreender sua dinâmica e acompanhar melhor a Conferência Regional.   

7- Reunião preparatória para a Conferência Internacional do Trabalho
– CIT/OIT, em Genebra (junho 2015)

Será a reunião para preparar as ações que a ISP irá promover durante a
Conferência Internacional do Trabajo da OIT. A visibilidade de nossas ações na
CIT-OIT tem crescido enormemente nos últimos anos com a Rota da Vergonha e
com  uma  articulação  dos/as  participantes  de  sindicatos  filiados  da  ISP  em
plenário.  Agora se  busca  aperfeiçoar  a  ação da ISP nesse  que é  um dos  mais
importantes momentos na luta laboral por direitos sindicais.  



TABELA GERAL DO IAMRECON, COM DATAS, HORA, IDIOMAS
PARA CADA ATIVIDADE PRÉVIA E A(S) PESSOA(S) DA ISP

RESPONSÁVEIS POR ORGANIZAR AS ATIVIDADES 

Dia 20 de abril  (9h00 – 18h00, com intervalo de duas horas para 
comida) e 21 de abril pela manhã (9h00- 12h00): Oficinas Setoriais   

            Setor                         Idiomas      N. participantes        Responsáveis
SAÚDE I-E-P-F 65 Nayareth 

Quevedo
MUNICIPAIS I-E-P 65 Juan Diego 

Gomez
ADMIN. CENTRAL I-E-P-F 60 Jurgen Buxbaum
ÁGUA I-E 30 Oscar Rodriguez
ADUANAS E 20 Marcela Arellano
ADMIN. EDUCAÇÃO I-E 20 Mark Langevin
JUDICIAIS E 20 Arturo Lopez
ENERGIA I-E 20 David Boys
CONTROLE DO 
ESTADO

I-E 15 Sandra Massiah

LEGISLATIVO E 15 Veronica 
Montufar

Dia 21 de abril à tarde (14h00-18h00): Reuniões Transversais
MULHERES I-E-P-F 80 Veronica Montufar

/ Sandra 
Vermuyten

JOVENS I-E 40 Nayareth / Juan 
Diego

COMBATE AO 
RACISMO & 
XENOFOBIA

I-E-P 50 Mark Langevin/ 
Arturo Lopez

LGBT I-E-P-F 25 Oscar Rodriguez/ 
Marcela Arellano

Dia 21 de abril à noite (18h30-20h30)
IAMREC I-E-P-F 50 Jocelio Drummond
LUTA CONTRA A 
PRIVATIZAÇÃO

I-E- P 50 Mark Langevin 

Dia 22 de abril (9h00 – 17h00, com intervalo de duas horas para 
comida): Seminários temáticos
TRATADOS DE I-E 50 Daniel Bertossa/ 



LIVRE COMÉRCIO 
(TLCs)

Nayareth 
Quevedo/ 
Veronica 
Montufar/ Juan 
Diego Gomez

JUSTIÇA FISCAL E 
CORRUPÇÃO

I-E-P-F 100 Jocelio 
Drummond/ 
Jurgen Buxbaum

MUDANÇA 
CLIMÁTICA

I-E 40 Mark Langevin/ 
Marcela Arellano

FUNDOS DE 
PENSÃO

I-E 60 David Boys/ 
Oscar Rodriguez

Dia 22 de abril pela noite (18h00 – 19h30) 
INDUÇÃO A 
NOVOS/AS 
PARTICIPANTES

I-E-P-F 60 Sandra Massiah /
Rosa Pavanelli

REUNIÃO 
PREPARATÓRIA CIT 
- OIT

I-E 50 Marcelo Di 
Stefano / Juan 
Diego Gomez/ 
Sandra 
Vermuyten

Dias 23 e 24 de abril  (9h00 – 18h00, com intervalo de duas horas para
comida) 

IAMRECON I-E-P-F 300 Jocelio Drummond
e todos/as

Idiomas de cada atividade: I-Inglês      E-Espanhol      P-Português     F-
Francês


