RELATÓRIO DE ATIVIDADE

Reunião Comitê Nacional ISP Brasil
Dias 22 e 23 de março de 2010 – Sede da CSA – São Paulo/SP
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1. SÍNTESE DA ATIVIDADE
Nome dos sindicatos: filiados à ISP Brasil
E-mail: ispbrasil@uol.com.br
País: Brasil
Titulo da atividade: Reunião : Reunião do Comitê Nacional da ISP Brasil
Local e data: São Paulo/SP, 22 e 23 de março de 2010
Nome do encarregado pelos informes: Mônica Valente
Número de Participantes: 19 mulheres e 11 homens – Total 30 pessoas
Público-alvo: Dirigentes sindicais representantes de entidades filiadas à ISP no Brasil.
2. ANTECEDENTES

Trata-se da reunião anual ordinária do Comitê Nacional da ISP Brasil , tendo em vista a realização
do SUBRAC Brasil Cone Sul, em Asunción.
3. PAUTA DA REUNIÃO:
a) Discussão dos cenários mundial, latino americano e brasileiro para 2010, informe das
resoluções da Executiva Mundial de Nov de 2009
b) Avaliação das prioridades estratégicas definidas em 2009 e definição das prioridades para
2010;
c) Discussão sobre o IAMRECON – Cartagena das Índias - Colômbia– setembro de 2010
d) Política de Formação e Projetos da ISP Brasil
e) Socializar informes do Comitê de Mulheres da ISP Brasil
f) Assuntos Organizativos
g) Política de Crescimento da ISP no Brasil
h) Calendário de Atividades 2010
4. SEGUIMENTO E ACÕES PREVISTAS PARA O FUTURO
4.1 Prioridades Estratégicas para 2010:
a) Ações de solidariedade :
* Participação Cumbre Sindical Haiti: 08 a 10 de abril, na Rep Dominicana;
* El Salvador: articular missão brasileira para apoiar sindicatos salvadorenhos no próximo
IAMREC ( Junéia e Edvaldo)
* Colômbia: articular “parcerias setoriais” no próximo IAMREC (Junéia e Edvaldo)
* Moçambique: articular apoio ao sindicato local qto a capacitação.
* Apoio e solidariedade às entidades filiadas no Chile
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b) Trabalho Setorial na Sub-Região e Latino América
* Municipais: discutir modelo de organização latino americano (ULATMUN), criar rede de
comunicação entre sindicatos da região latino americana;
* Adm. Central: criar rede de intercambio grupo adm. central
* Setor Elétrico , discutir o tema Integração Energética no encontro setorial prévio IAMRECON.
c) Grupo de Trabalho da ISP Mundial- PPAG : Indicar 1 por setor (munic,saúde, adm central e
utilidades) para participar grupo assessor política mundial- PPAG - ( antigo Grupo Setor Público),
sendo as indicados/as:
• Adm Central: João Domingos(CPSB) ( 2ª. Opção: Edvaldo Pitanga(CONDSEF)
• Utilidades: Wiliam Moreira (FNU/CUT)
• Municipais: Graça Costa (FETAMCE)
• Saúde: Maria Salete (CNTS)
d) Direitos sindicais
* Continuar a luta pela ratificação das Convenções 151 e 158; e pelo direito de organização sindical e
de liberdade sindical;
* Participar da CLAD 2010 , Conferencia Latino Americana de Desenvolvimento, com o tema
Negociação Coletiva e SPQ, conforme proposta da UPCN/Ar
e) Campanha Serviço Público de Qualidade: é hora de construir um mundo melhor
* agregar os temas da campanha:
• Trabalho decente, home care, ACS; intensificar luta contra precarização e tercerização; lutar
pelo fim das concessões no setor elétrico; lutar pelo acesso universal ao saneamento.
• Criar plataforma dos trab. setor público para as eleições de 2010 ;
• Luta contra o PL 549 , o PL 92 e debater a questão da seguridade e previdência , pela
manutenção da Súmula 45 ;
* Fazer ações da Campanha mais coordenadas nos estados
* Participar da Conferencia de Serviço Público de Qualidade em outubro , Genebra.
f) Igualdade de Oportunidades:
•
•
•
•
•

•
•

Continuar campanha Igualdade de Oportunidades para os 3 segmentos ( LGBT,Jovens e
Raça/Etnia)
Intensificar a implementação das políticas transversais nas filiadas ( cláusulas, estrutura,
etc)
Equidade Salarial entre homens e mulheres, com estratégia de sensibilização dos homens.
Campanha 50/50: reforçar e trabalhar nas filiadas onde os dados são piores;
Sobre a transversalidade de gênero e o enfoque setorial, buscar incluir os seguintes temas
nas agendas das filiadas e nas discussões dos setores/ramos: Licença maternidade e creche,
Assedio moral, Saúde da Mulher e Terceirização.
Incluir o tema Gênero em todas as reuniões da ISP
Comunicação : trabalhar contra a imagem pejorativa das mulheres nos meios de
comunicação.
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4.2 IAMRECON ( 08 a 12 de setembro de 2010)
* DOCUMENTO POLíTICO para IAMRECON: aprovada proposta preliminar apresentada
pelo Secretário Regional Jocélio Drummond ( veja no anexo), sem prejuízo de emendas que poderão
ser apresentadas e debatidas no processo;
* ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA do IAMRECON: aprovada propostas de :
Reuniões setoriais ( 08 e 09 de setembro)
- UNIVERSIDADES , JUDICIARIOS,ELETRICOS, MUNICIPAIS , AGUA, ADMINISTRACÃO
CENTRAL, SAUDE , ALFANDEGAS ,CONTROLE DO ESTADO e LEGISLATIVO.
Reuniões transversais ( 09 e 10 de setembro)
- GENERO E EQUIDADE, JOVENS , AMBIENTAL , RACISMO E XENOFOBIA , LGBT , e
MIGRACAO EM SAUDE.
Conferencia IAMRECON ( congresso): dias 11 e 12 de setembro de 2010.
* CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO: de acordo com o estatuto da ISP, a saber:
“8.1 As organizações filiadas que não estiverem atrasadas em seus pagamentos e tiverem cumprido com suas
obrigações, em conformidade com os artigos 4 e 5, terão direito a estar representadas no Congresso
proporcionalmente à média de membros pela qual pagaram a cota de filiação completa durante os anos transcorridos
desde o Congresso anterior ou desde sua filiação à ISP, e conforme a seguinte
tabela:.......................................................................................................................................................................................................................................:
1 delegado/a até 5.000 membros
2 delegados/as de 5.001 a 10.000 membros
3 delegados/as de 10.001 a 20.000 membros
4 delegados/as de 20.001 a 35.000 membros
5 delegados/as de 35.001 a 50.000 membros
6 delegados/as de 50.001 a 100.000 membros
mais um/a delegado/a para cada 50.000 membros contribuintes adicionais e/ou fração dessa quantidade”

* PATROCÍNIO : a Secretaria Regional informa que haverá 12 pessoas por subregião com
patrocínio completo ( passagem aérea , hospedagem e alimentação), sendo possível patrocínios
parciais de hospedagem e alimentação a depender dos recursos financeiros disponíveis. Também
haverá patrocínio completo para 2 delegados LGBT e 2 delegados RAÇA/ETNIA por subregião. No
total, serão 16 pessoas patrocinadas. A Secretaria Regional também reitera que as delegações,
patrocinadas ou não, deverão respeitar a equidade de gênero , ou seja, 50% de delegados homens e
50% de delegadas mulheres. Além disso, deve-se observar a recomendação de compor as delegações
com 30% de jovens ( até 35 anos), bem como estar em dia com a anuidade da ISP. Em função disso,
o Comitê Nacional aprovou os seguintes critérios de patrocínio:
1- cada setor ( Municipal, Saúde, Serviços de Distribuição/Utilidades e Administração Central) terá
4 patrocínios completos;
2- dentre esses 4 patrocínios, em cada setor , deverá haver 2 mulheres e 1 jovem;
3- também deverá haver pelo menos 2 pessoas do segmento RAÇA/ETNIA e 2 pessoas do segmento
LGBT no conjunto dos delegados patrocinados.
Escritório no Brasil
Rua Sete de Abril, 105 – 5º andar – Conjunto 5b - São Paulo - SP - Brasil - CEP 01043-000
Telefone: (55 11) 3256-7864 - Fax: (55 11) 3120-6171 - e-mail: ispbrasil@uol.com.br

A partir desses critérios, cada setor reuniu-se em grupo e definiu a seguinte composição:
Serviços de Distribuição/ Utilidades:
1-FNU : Edvaldo Gomes delegado patrocinado; (direito a 6 delegados, segundo o estatuto)
2-CONTRACS – Regina será a delegada patrocinada (MULHER) ( direito a 1 delegado)
3- Eletricitários/SP – Regina Lúcia S. Costa será a delegada patrocinada (MULHER) ( direito a
1 delegado)
4- SindiLimp/Ba – Cláudio será o delegado patrocinado (JOVEM) ( direito a 1 delegado)
Administração Central:
5- CONDSEF - terá patrocinio p/ 1 delegada MULHER ( direito a 4 delegados, segundo o
estatuto)
6-FASUBRA –terá patrocinio p/ 1 delegada MULHER ( direito a 3 delegados )
7-FENAJUD– terá patrocinio p/ 1 delegado JOVEM ( direito a - 2 delegados)
8-SINDSER – terá patrocínio p/ 1 delegado RAÇA/ETNIA (direito a 2 delegados )
• CSPB : sem patrocínio ( direito a 6 delegados)
• FESSERGS: sem patrocínio ( direito a 2 delegados)
Saúde:
9-CNTSS – Maria Ap G. Faria será patrocinada (MULHER) ( direito a 3 delegados segundo o
estatuto)
10-CNTS - Tatiane(JOVEM) ou Clair será a/o patrocinada/o, (direito a 3 delegados)
11-Enfermeiros SP – Elaine Ap Leoni será a patrocinada (LGBT ) ( direito a 2 delegados)
12-SindSaúde – Benedito Augusto será o patrocinado (RAÇA/ETNIA) ( direito a 2 delegados)
• Enf RJ – sem patrocínio (direito a 2 delegados)
Obs.: No caso da CNTS, ainda haverá discussão na direção da entidade sobre quem será o/a
delegado/a patrocinado/a. Vale lembrar que será preciso observar na delegação toda os critérios
definidos pelo Comitê Nacional e pelo Estatuto da ISP ( paridade de gênero e recomendação jovem)
Municipais
13-FETAM/SP – Junéia Batista será patrocinada (MULHER) (direito a 2 delegados segundo o
estatuto;
14-FETAM/RN – Eurian Leite será o patrocinado ( LGBT) ( direito a 1 delegado );
15-FETAM/MG- Helenir de Lima Jesus será a patrocinada (MULHER) (direito a 1 delegado)
16-FEMERGS – Duglas será o patrocinado (JOVEM ( direito a 1 delegado)
• FETAMCE – sem patrocínio ( direito a 1 delegado)
• FETRAM/SC – sem patrocínio ( direito a 1 delegado)
• FESSMUCC/PR- sem patrocinio ( direito a 1 delegado)
• FETAMAL: sem patrocinio ( direito a 1 delegado)
• FETAM/MA: sem patrocínio ( direito a 1 delegado)
• FETRAMEB ; sem patrocínio ( direito a 1 delegado)
• SINDSEP/SP: sem patrocínio ( direito a 3 delegados)

Obs. : As entidades deverão estar em dia com a anuidade da ISP até 2010 para
terem direito a patrocínio, bem como para participar do IAMRECON. Veja
abaixo mais informações no item Assuntos Organizativos – Solicitações de
Parcelamento.
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* INSCRIÇÕES: após a reunião do IAMREC ( 15 e 16 de abril de 2010), as entidades receberão
da Secretaria Regional o formulário de inscrição com prazo para as inscrições em MAIO de 2010.
Após as inscrições enviadas, serão observados os critérios de paridade das delegações ( por
entidade, por país e por subregião) e a questão do pagamento da anuidade. Somente depois de
cumpridos os requisitos acima é que as inscrições serão confirmadas, bem como os patrocínios.

4.3 Política de Formação e Projetos da ISP: Elida Cruz, Coordenadora de Projetos da ISP
Brasil, apresentou os 2 projetos em andamento ( FNV Municipais e FNV Igualdade), bem como a
proposta de continuidade do Projeto IMPACT/Gênero, elaborada pelo Comitê de Mulheres da ISP
Brasil. Também informou acerca do processo de elaboração de Projeto para JOVENS, em parceria
com a SASK/JHL , e o processo de Avaliação Externa do Projeto SASK-TEHY/Saúde, ambos a
ocorrerem em 2010. Os encaminhamentos definidos pelo Comitê Nacional foram:
a) FNV Igualdade: definida a composição dos comitês Jovem, Raça/Etnia e LGBT do projeto,
conforme segue abaixo:
Composição do Comitê Igualdade Racial
1) Ramo Utilidades: Patricia (FNU)
2) Ramo Administração Central: Iaci (FASUBRA)
3) Ramo Municipal: Wesley (FETAM-SP)
4) Ramo Saúde: Claudio ( CNTSS)
5) Lucas (SINDSER),
6) Socorro (FETAM-RN)
7) Lucimary CNTS - NÃO PATROCINADA
8) Israel FENAJUDE - NÃO PATROCINADO
Composição do Comitê Jovens
1) Ramo Utilidades: Luciana (CONTRACS)
2) Ramo Administração Central: Eden ( FENAJUD)
3) Ramo Municipal: Duglas (FEMERGS)
4) Ramo Saúde: Tatiane (CNTS)
5) Wilian Moreira( FNU)
6) Renata Scaquetti ( SindSaude/SP)
7) João SINDSEP/SP – NÃO PATROC INADO
8) Anuska SEESP – NÃO PATROCINADA
Composição do Comitê LGBT
1) Ramo Utilidades: José Carlos (CONTRACS)
2) Ramo Administração Central: Marcia (FESSERGS)
3) Ramo Municipal: Eurian (RN)
4) Ramo Saúde: Elaine ( Enf SP)
5) Marcos (FNU) 6) Jair CNTS
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b) Aprovado o Projeto IMPACT/Gênero elaborado pelo Comitê de Mulheres;
c) Processo de Elaboração do Projeto JOVENS: em curso a realização de pesquisa para Linha Base
do projeto e para subsidiar seminário de elaboração em conjunto com SASK/JHL em abril de 2010.
Foi solicitado o empenho das filiadas em participarem da pesquisa, o que foi aprovado;
d) Avaliação Externa SASK/Saúde: por tratar-se de um processo de avaliação participativo, foi
solicitado o empenho das filiadas do setor nas reuniões previstas ( maio e agosto), tendo sido
aprovado.

4.4 Assuntos Organizativos:
a) solicitações de parcelamento das filiadas: as entidades abaixo solicitaram parcelamento da
anuidade, tendo sido aprovados. No entanto, uma observação IMPORTANTE: para efeito de
patrocínio de delegado/a ao IAMRECON, o pagamento da ultima parcela deve ocorrer em MAIO de
2010, prazo de inscrição dos/as delegados/as . Neste sentido, frente ao mecanismo de financiamento
dos sindicatos no Brasil ( recolhimento de contribuição sindical nos meses de maio e junho),
deliberou-se por solicitar ao IAMREC ( 15 e 16 de abril de 2010) a aprovação da extensão do prazo
de pagamento da ultima parcela até junho de 2010.
ENTIDADE

parcelamento/adiamento

CNTSS/CUT

setembro a dezembro 2010

FNU/CUT

março a dezembro 2010

FETAM/SP

maio a julho 2010

CNTS

maio 2010

FETAM/RN

maio 2010

FETRAM/MA Junho 2010
CONDSEF

março a junho 2010

FESSERGS

março e abril 2010

CONTRACS

abril 2010

FASUBRA

fevereiro a abril 2010

SINDSEP/SP

abril a junho 2010

FETAM, MG

junho 2010

SINDSER

maio 2010

FENAJUD

abril 2010

b) desligamentos: temos 3 entidades em situação de não pagamento de anuidade por 4 ou 3 anos
consecutivos ( incluindo anuidade 2010) : Federação dos Municipais de Rondônia ( 4 anos),
Federação dos Municipais da Paraíba ( 3 anos) e Federação dos Municipais do Piauí ( 3 anos).
Foram feitas muitas tentativas de busca de contato e dialogo sobre possível proposta de quitação
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desses débitos, mas foram infrutíferas. Diante disso, se até a realização do IAMREC ( 15 e 16 de abril
de 2010) não houver a quitação desses débitos, essas entidades deverão ser desligadas da ISP.

4.5 Política de Crescimento da ISP: foi aprovada a continuidade das diretrizes que estão
sendo trabalhadas no último período, a saber:
• Aumentar perfil de filiação dos filiados atuais, pois isso foi um êxito em 2009 com os
aumentos de filiados na CSPB, FESSERGS,CNTS, FETAM/RN e Enfermeiros/RJ
• Crescimento nos atuais setores: por exemplo, em curso debate de filiação com a Federação
dos Municipais do Espírito Santo
• Investir nos novos setores: área de tributos/alfândega, em conjunto com a Sub-região Cone
Sul e junto ao judiciário federal, com o apoio da FENAJUD.

4.6 Calendário 2010: aprovado o Calendário em anexo.
5. Informe Financeiro: na contabilidade da ISP
Mônica Valente
Secretária Sub-Regional da ISP Brasil
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