A ISP é

A ISP é a federação sindical internacional - sindicato global -para os/as
trabalhadores/as de serviços públicos. A ISP agrupa 635 sindicatos filiados em
156 países. Juntos, estes sindicatos representam mais de 20 milhões de
trabalhadores/as de serviços públicos, que prestam serviço na administração
pública, nos serviços sanitários e sociais, nos serviços municipais e das
empresas de serviços públicos, como água, saneamento, energia elétrica ,
limpeza urbana, dentre outros.
A ISP trabalha pela defesa
A ISP trabalha pela defesa dos interesses dos trabalhadores/as do serviço
público. Desde sua fundação em 1907, a ISP vem coordenando as lutas dos
trabalhadores/as do setor público pela defesa de seus direitos, da justiça social
e econômica e da qualidade e acessibilidade dos serviços públicos.
A ISP é uma organização independente e representa oficialmente os/as
trabalhadores/as do setor público na OIT ( Organização Internacional do
Trabalho) e tem status consultivo diante do ECOSOC (Conselho Econômico e
Social da ONU) e status de observador diante de outras organizações como a
UNCTAD (Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento) e
OMC( Organização Mundial do Comércio).
A ISP trabalha em estreita colaboração com os sindicatos filiados para defender
e estender os direitos dos trabalhadores/as, particularmente a liberdade
sindical, o direito a negociação coletiva, assim como a igualdade de gênero, a
equidade e a diversidade.
A ISP conduz campanhas destinadas a melhorar a qualidade dos serviços
públicos. Para tal efeito, colabora estreitamente com diferentes organizações
internacionais, com os governos nacionais, organizações de defesa do
consumidor, organizações comunitárias e diversas ONGs.
Graças a seus projetos destinados a fomentar a solidariedade e o
desenvolvimento sindical, a ISP ajuda suas filiadas oferecendo atividades de
formação, particularmente nos países onde os sindicatos ainda lutam por seu
reconhecimento
A ISP quer
* Serviços públicos de qualidade para todos/as
* O respeito dos direitos sindicais para todos/as trabalhadores/as dos
serviços públicos
* A igualdade de gênero e a equidade no emprego para todos/as.
* Alternativas públicas à privatização dos serviços
* Um movimento sindical forte e unido

* A justiça social no mundo do trabalho
* A redução da pobreza e da divida dos países pobres
Como a ISP funciona
A sede internacional da ISP está situada em Ferney-Voltaire, próxima da
fronteira franco-suiça e de Genebra. A ISP dispõe de escritórios regionais e
sub-regionais nos seguintes paises: Barbados, Bélgica, Brasil, Chile, Colômbia,
Costa Rica, Estados Unidos, Índia, Japão, Líbano, Malásia, Nova Zelândia,
República Checa, Romênia, Rússia, Sul da África, Togo e Ucrânia.
As filiadas da ISP se reúnem a cada cinco anos para o Congresso Mundial.
Nessa oportunidade adotam o Programa de ação que constitui o ponto angular
da ação da Organização durante os anos seguintes. O Congresso também elege
o Conselho Executivo e o/a Secretário/a Geral.
A ISP conta com comitês de mulheres que atuam no nível mundial, regional e
sub-regional e todas suas estruturas decisórias aplicam o principio de paridade
entre homens e mulheres.
A ISP atua em cooperação com as outras federações representativas de
trabalhadores/as de outros setores e com a CSI, Confederação Sindical
Internacional.
Os seis idiomas oficiais da ISP são o inglês, francês, espanhol, alemão, sueco e
o japonês.
Para mais informações, visitem nosso sitio Internet - www.world-psi.org
A ISP no Brasil
Os principais setores representados são: água/saneamento, energia,
municipais, saúde, seguridade social, limpeza urbana.
Hoje são 24 entidades filiadas
A ISP está sediada na sede da CSI/ORIT
Endereço: Rua Sete de Abril, 105 – 5º andar – conjunto 5b
CEP: 01043-000 – São Paulo – SP
E-mail: ispbrasil@uol.com.br
Site: www.ispbrasil.org.br
Presidente Mundial da ISP
Ylva Torn - Suécia
Secretário Geral da ISP
Peter Waldorf - Dinamarca
Secretário Regional InterAméricas

Jocélio Drummond - Brasil
Secretária Sub-regional Brasil
Mônica Valente
Coordenadora de Projetos
Élida Cruz

----------------------------------------------------------------------------------Internacional de Serviços Públicos
BP 9, 01211
Ferney-Voltaire Cedex, France
Tel: +33 (0)450 40 64 64
Fax: +33 (0)450 40 73 20
E-mail: psi@world-psi.org
Internet: www.world-psi.org

http://www.ispbrasil.org.br/dentro/sobre_isp.php
Informamos aqui as entidades filiadas à ISP no Brasil, com nome completo,
correio eletrônico e site.

Confederação dos Servidores Públicos do Brasil (CSPB)
E-mail: cspb@cspb.org.br Site: www.cspb.org.br
Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal (CONDSEF)
E-mail: condsef@condsef.org.br Site: www.condsef.org.br
Federação Nacional dos Servidores do Poder Judiciário no Brasil
(FENAJUD)
E-mail: fenajud@fenajud.org.br Site: www.fenajud.org.br
Federação Sindical dos Servidores Públicos no Estado do Rio Grande do
Sul (FESSERGS)
E-mail: coopsergs@terra.com.br Site: www.fessergs.com.br
Federação dos Trabalhadores da Administração e dos Serviços Públicos
Municipais do Estado de Alagoas (FETAM-AL)
E-mail: fale@fetamal.org.br Site: www.cntsscut.org.br
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social da CUT/
Brasil (CNTSS)
E-mail: diretoria@cntsscut.org.br Site: www.cntsscut.org.br
Federação Nacional dos Urbanitários da CUT (FNU-CUT)
E-mail: urbanitarios@fnucut.org.br Site: www.fnucut.org.br
Federação dos Trabalhadores da Admin. e do Serviço Pub. Munic. do
Estado de São Paulo (FETAM)
E-mail: fetamsp@uol.com.br
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde (CNTS)
E-mail: cnts@cnts.org.br Site: www.cnts.org.br
Federação Única dos Servidores Públicos Municipais do Estado de
Rondônia (FESPRO)
E-mail: cutro@viacabo.com.br
Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Estado do
Ceará (FETAMCE)
E-mail: fetamce@veloxmail.com.br
Federação dos Servidores Públicos Municipais da Paraíba (FESPM-PB)
E-mail: fespmpb@ig.com.br
Sindicato dos Trabalhadores de Limpeza Pública do Estado da Bahia
(SINDILIMP-BA)
E-mail: sindilimp@veloxmail.com.br
Federação dos Trabalhadores em Adm. Pública Munic. Do Rio Grande do
Norte (FETAM-RN)
E-mail: fetamrn@uol.com.br
Federação dos Trabalhadores Públicos Municipais do Estado da Bahia
(FETRAMEB)
E-mail: santanaconfetam@hotmail.com

Federação dos Trabalhadores Municipais de Santa Catarina (FETRAM-SC)
E-mail: siserpss@brturbo.com.br
Federação dos Trabalhadores Municipais do Maranhão (FETRAM-MA)
E-mail: fetram@gmail.com
Federação dos Municipários do Estado do Río Grande do Sul (FEMERGS)
E-mail: femergs@femergs.org Site: www.femergs.org
Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Estado de
Minas Gerais (FETAM-MG)
E-mail: fetamcutmg@yahoo.com.br
Federação dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal do Piauí
(FETAM-PI)
E-mail: ftmpi@hotmail.com
Federação de Sindicatos de Servidoras e Servidores Públicos Municipais
do Estado do Paraná
E-mail: fessmucpr@yahoo.com.br
Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo (SEESP)
E-mail: imprensa.seesp@terra.com.br Site: www.sindenfermeiros.org.br
Sindicato dos Enfermeiros do Rio de Janeiro (SERJ)
E-mail: sindenfrj@veloxmail.com.br Site: www.sindenfrj.org.br
Sindicato dos Servidores e Empregados da Adm. Direta, Fundacional,
Autarquia e Empresas Públicas do DF - SINDSER/DF
E-mail: sindserjuridico@terra.com.br Site: www.sindser.org.br

