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Calendário do Setor GLR da ISP – Atividades & Eventos 2022 

Dando continuidade ao processo LRGNext2021 do ano passado, identificamos as seguintes datas para realizar duas 
reuniões da Rede Mundial GLR e quatro oficinas temáticas em 2022: 
 

REDE MUNDIAL GLR da ISP 
5-6 de abril de 2022: Rede Mundial GLR (#1) 
Duas sessões virtuais idênticas em diferentes fusos horários para possibilitar uma máxima participação, como segue 

o 5 de abril de 2022 – 9am-1:30pm CET – Ásia-Pacífico, países árabes, África e Europa anglófona e África e Europa 
francófila 

o 6 de abril de 2022 – 4pm-8:30pm CET – Américas, África anglófona, Europa e países árabes. 
19 de outubro de 2022: Rede Mundial GLR (#2) 
Uma única sessão virtual: 1-5:30pm CET 
 

OFICINAS TEMÁTICAS GLR da ISP  
As duas oficinas a seguir examinarão dois mecanismos de financiamento público de GLRs e como estes podem ser usados 
pelos sindicatos de Governos Locais e Regionais: (1) compras governamentais; e (2) bancos públicos municipais e 
regionais. 

• 12 de maio de 2022 – Financiamento de Serviço Público Local (#1) (horário a ser confirmado) 
• 28 de setembro de 2022 – Financiamento de Serviço Público Local (#2) (horário a ser confirmado) 

  

14 de junho de 2022 (a confirmar) – Remunicipalização/internalização: estratégias sindicais 
Esta oficina examinará como a remunicipalização/internalização pode ser usada como uma estratégia sindical para 
conquistar postos de trabalho e melhores condições no local de trabalho.   
  

14 de setembro de 2022 (a confirmar) – Saúde e Segurança no Trabalho no Setor GLR 
Esta oficina fornecerá subsídios para o desenvolvimento de uma diretriz da ISP para saúde e segurança no trabalho para 
as ocupações nos serviços públicos de governos subnacionais, entre os mais perigosos do setor público. 
   

EVENTOS GLOBAIS RELACIONADOS AO SETOR GLR 
17-21 de maio de 2022 – Cúpula Africidades – Kisumu, Quênia 
Com relação ao acordo de cooperação ISP-UCLG África, a ISP África e as afiliadas dos países árabes estão convidadas a 
realizar um evento público para trazer a voz dxs trabalhadorxs e sindicatos de GLR africanos para serem ouvidas por 
autoridades locais africanas (presencial). 
  

26-30 de junho de 2022 – 11º Fórum Urbano Mundial da ONU – Katowice, Polonia 
A ISP, a ITF e a ICM estão planejando realizar um evento sindical conjunto aqui (híbrido) 
  

27-30 de junho de 2022 – Conferência Shifting narratives – the political economy of public services, spending and 
production  [Narrativas Cambiantes – a economia política dos serviços, gasto e produção públicos] – Londres, Reino 
Unido (híbrido). Esta Conferência reunirá acadêmicos, sindicalistas e ativistas e é organizada pela University College 
London (UCL), a Unidade de Pesquisa da Internacional dos Serviços Públicos (PSIRU), a ISP e o Transnational Institute 
(TNI).  
  

10-14 de outubro de 2022 – Congresso Mundial da UCLG – Daejeon, Coreia do Sul (híbrido) 
 

28 de novembro – 4 de dezembro de 2022 – Conferência 2022 TNI: O Futuro é Público  – Recoleta, Chile (híbrido). Esta 
conferência dá seguimento à conferência de 2019 – 2019 The Future is Public Conference – realizada em Amsterdã pelo 
TNI e a FNV Overheid. 
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