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A Internacional de Serviços Públicos (ISP) é uma federação sindical internacional que representa 20 milhões de trabalhadorxs que prestam 
serviços públicos em mais de 160 países. A ISP defende os direitos humanos, promove a justiça social e o acesso universal a serviços públicos de 
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IAMRECON 2019, Buenos Aires - Circular número 1 
A todas as organizações filiadas à ISP na região Interaméricas 

Cópia: IAMREC e todo staff 
 

31 de outubro de 2018 
 

O POVO ACIMA DO LUCRO! 
A LUTA EM DEFESA DO ESTADO CONTRA O PODER CORPORATIVO! 

 
CONFERÊNCIA REGIONAL INTERAMERICANA (IAMRECON) 

24 - 28 de junho de 2019, Buenos Aires, Argentina 
 

Companheiros e companheiras, 
 
Temos o prazer de enviar novas informações sobre o IAMRECON 2019, assim como a 
primeira versão do Programa de Ação para discussão nas entidades.  
 
DATA: 24 - 28 de junho 2019 

 
LOCAL: Palácio das Águas -Buenos Aires, Argentina 
 
REUNIÕES PRÉVIAS: O IAMRECON será precedido por atividades a partir do dia 21 de 
junho. Para ter uma visão geral da semana da IAMRECON, por favor clique aqui:  
 
SUBRACs e respectivos Comitês de Mulheres da América Central, dos Países Andinos, do 
Cone Sul e do Brasil acontecerão no dia 22 de junho, dois dias antes do IAMRECON. 
 
DELEGADOS: Como definido em Artigo 6.6 dos estatutos da ISP, o critério de participação 
de delegados/as nas Conferências Regionais é igual ao Congresso Mundial, ou seja:  
 
Cotas pagas para até 5.000 membros      1 delegado/a 
Cotas pagas por entre 5.001 e 10.000 membros            2 delegados/as 
Cotas pagas por entre 10.001 e 20.000 membros            3 delegados/as 
Cotas pagas por entre 20.001 e 35.000 membros             4 delegados/as 
Cotas pagas por entre 35.001 e 50.000 membros             5 delegados/as 
Cotas pagas por entre 50.001 a 100.000 membros             6 delegados/as 
Mais um/a delegado/a para cada 50.000 membros contribuintes adicionais por média e/ou 
fração dessa quantidade. 
 
O número exato que cada organização pagou em média nos últimos 5 anos e que define o 
número de delegados será enviado no início de 2019. 
 
Lembramos que nas delegações com mais de uma pessoa, por estatuto se deverá observar o 
equilíbrio de gênero entre homens e mulheres, exceto quando isso não é possível devido à 
representação excessiva de um dos sexos entre os/as membros da organização. Lembramos 
ainda a importância de valorizar a participação de jovens nas delegações. Cada organização 
terá ainda direito a observadores e convidados, em número a ser definido. 
 

http://www.world-psi.org/pt
http://www.world-psi.org/es/politica-de-privacidad-de-datos-de-la-isp
mailto:privacy@world-psi.org
http://www.world-psi.org/en/e-mail-news-subscriptions
http://www.world-psi.org/es/e-mail-noticias
http://www.world-psi.org/en/IAMRECON2019


 

REGISTRO DOS PARTICIPANTES: Poderá ser feito on-line, a partir de janeiro e 
durante todo o mês de fevereiro. Detalhes serão enviados em uma próxima circular. 
 
PROGRAMA DE AÇÃO: A primeira versão do Programa de Ação, que é considerado 
Resolução Número 1, pode ser obtida clicando aqui (PDF). 
 
PRAZOS PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS E EMENDAS 
 
Seguiremos de hoje até a Conferência com o seguinte cronograma: 
 
Até 31 de outubro 
2018 

Enviaremos a todas as filiadas a primeira versão do Programa do 
Ação, que é considerado Resolução Número 1. Clique aqui para 
obter a primeira versão (PDF). 

Até 30 de 
novembro 2018 

Prazo para as filiadas que queiram apresentar suas emendas ao 
Programa do Ação. Prazo também para envio de outras propostas 
de resolução sobre qualquer tema. Endereços para envio: 
euan.gibb@world-psi.org, com cópia para 
jocelio.drummond@world-psi.org. 

Até 31 de janeiro 
2019 

Será enviado a todas as filiadas a segunda versão do Programa do 
Ação, (Resolução Número 1) já incorporando as emendas que 
foram recebidos até 30 de novembro 2018. Também enviaremos 
todas as outras propostas de resolução recebidas, para 
conhecimento e comentários. 

Até 28 de fevereiro 
2019 

Prazo para recebimento de emendas finais sobre todas as propostas 
de resolução. Endereços para envio: euan.gibb@world-psi.org, com 
cópia para jocelio.drummond@world-psi.org. 

Até 31 de março 
2019 

Será enviado a versão final do Programa do Ação, assim como todas 
as demais propostas de resolução. 

A partir de 1º de 
abril, até a data do 
IAMRECON 2019 

Só serão aceitas resoluções de emergência exclusivamente sobre 
fatos ocorridos depois de 30 de novembro, 2018. Endereços para 
envio: euan.gibb@world-psi.org, com cópia para 
jocelio.drummond@world-psi.org. 

 
PATROCÍNIOS: No início de 2019 detalharemos o número de patrocínios de que cada 
sub-região da América Latina e o Caribe disporão. Esses patrocínios poderão ser usados 
diferentemente em cada sub-região, de acordo com as decisões que se tome localmente a 
respeito.  
 
INFORMAÇÕES PRÁTICAS: Detalhes sobre hotéis, transporte em Buenos Aires e outras 
questões práticas durante o IAMRECON serão enviados no início de 2019. 
 
Qualquer dúvida, por favor não hesite em contatar o Assistente Regional Euan Gibb pelo e-
mail euan.gibb@world-psi.org, ou seu respectivo/a Secretário/a sub-regional.  
 

                                                                            
 
Jocelio Drummond                  Rosa Pavanelli 
Secretário Regional                  Secretária Geral 
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