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Quem somos

A Federação Internacional dos Trabalhadores em Transportes (ITF) 
é uma federação democrática e liderada pelos afiliados, 
reconhecida como a autoridade em transportes líder no mundo. 
Lutamos apaixonadamente para melhorar a vida profissional, 
conectando sindicatos de 147 países, que caso contrário estariam 
isolados, e os ajudamos a assegurar direitos, igualdade e justiça.

. 



Nossos princípios

-Promover o respeito pelos sindicatos e os direitos humanos
globalmente

- Trabalhar pela paz, com base na justiça social e no progresso
econômico

-Ajudar nossos sindicatos afiliados a defender os interesses dos 
seus membros

-Prestar serviços de pesquisa e informação aos nossos afiliados
-Prestar assistência geral aos trabalhadores em transportes que

estejam em dificuldade.



Nossa sede fica em Londres, com escritórios 
também em Amã, Bruxelas, Nairóbi, Nova Déli, 
Ouagadougou, Rio de Janeiro, Cingapura, Sydney e 
Tóquio.



Por que somos poderosos

• que nos diferencia é nosso escopo e nossa influência. Operamos
internacionalmente e exercemos poderes substanciais de 
negociação e lobby perante governos e entidades internacionais. 
Nosso tamanho e estatura significam que somos capazes de 
coordenar campanhas contra multinacionais e governos que
produzem resultados e provocam mudança.



Sindicatos fortes precisam de mulheres.

Dirigido pelo comitê de mulheres da ITF, o departamento de mulheres
auxilia nossas afiliadas a organizarem mais por mulheres trabalhadoras
em transporte, maximizando seu poder no local de trabalho.

Nosso objetivo é fortalecer uma voz coletiva e conquistar melhores
condições para as mulheres trabalhadoras em transporte em todo o 
mundo. Os principais problemas enfrentados incluem acesso a 
empregos e remuneração decente e o direito de trabalhar sem
violência.
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www.itfglobal.org
privatti_andrea@itf.org.br

OBRIGADA!
GRACIAS!

THANK YOU!

http://www.itfglobal.org

