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OFSECGERAL 074/2021                                                                                           São Paulo, 18 de outubro de 2021.  
 
 
 

AOS SINDICATOS, COLÔNIAS DE PESCADORES, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES FILIADAS; 
AOS MEMBROS DA DIREÇÃO E DA EXECUTIVA NACIONAL DA FORÇA SINDICAL. 
 
 
 

Ref.: Convocação oficial do 9º Congresso Nacional da Força Sindical  
 
 
 
Companheiras e companheiros, 
 
 
 
Por decisão da Executiva Nacional da Força Sindical, em reunião realizada no dia 13/10/2021, fica 
convocado o 9º Congresso Nacional da Força Sindical, a ser realizado entre os dias 16/11/2021 e 8/12/2021. 
Tendo em vista a crise sanitária gerada pela pandemia de Coronavírus e a necessidade de se cumprir os 
protocolos de combate à enfermidade, o 9º Congresso da Força Sindical será realizado de forma híbrida, 
mesclando a participação dos(as) delegados(as) através de videoconferências e de reunião presencial.   
 
A PROGRAMAÇÃO GERAL DO 9º CONGRESSO: 
 
I – A Plenária de Abertura do 9º Congresso será realizada no dia 16/11/2021, das 9 às 12 horas, através de 
videoconferência; 
 
II – Serão realizadas Plenárias Temáticas, através de videoconferências, para debate do temário do 9º 
Congresso conforme abaixo discriminado: 
 
- Dia 16/11/2021 – das 13 às 17 horas – Plenária Temática “Organização e Financiamento da Força 
Sindical”; 
 
- Dia 18/11/2021 – das 9 às 13 horas – Plenária Temática “Reforma do Estatuto da Força Sindical”;     – das 
14 às 18 horas – Plenária Temática “A questão da transversalidade de gênero no movimento e na Força 
Sindical”; 
 
- Dia 23/11/2021 – das 9 às 13 horas – Plenária Temática “Brasil, Desenvolvimento Sustentável e 
Democracia”; 
 
- Dia 25/11/2021 – das 9 às 13 horas – Plenária Temática “Defender os direitos dos Trabalhadores(as), 
Fortalecer a Estrutura Sindical e a Força Sindical”; 
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III – A Plenária de Encerramento do 9º Congresso será realizada no dia 8/12/2021, das 10 às 14 horas, com 
participação dos(as) delegados(as) de forma híbrida, com reunião presencial que será realizada no Auditório 
do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, Rua Galvão Bueno, 782, São Paulo/SP, sendo possível, também, 
a participação via videoconferência. 
 
No dia 7/12/2021 será realizado o Seminário Internacional da Força Sindical, por meio de videoconferência, 
evento parte da programação geral do 9º Congresso, coordenado pela Secretaria de Relações 
Internacionais, com vistas a fortalecer, aprofundar e sincronizar as ações da Força Sindical com o 
movimento sindical internacional, com as organizações nacionais e internacionais parceiras. 
 
A PAUTA DO 9º CONGRESSO NACIONAL DA FORÇA SINDICAL: 
 
I – Discutir e deliberar sobre a agenda programática da Central e a ação sindical para os próximos 4 (quatro) 
anos, com destaque: 
 
I.1 – Às políticas voltadas ao desenvolvimento sustentável do País, com justiça social, distribuição de renda, 
igualdade de oportunidades, geração e manutenção de empregos, participação social e democracia; 

 
I.2 – À defesa dos direitos dos trabalhadores(as), do fortalecimento da estrutura sindical e a necessidade de 
um novo sistema de financiamento sindical;  

 
II – Discutir e deliberar sobre as iniciativas orientadas ao fortalecimento da Força Sindical e ao avanço da 
organização dos trabalhadores(as) urbanos(as) e rurais, dos servidores públicos e dos aposentados, das 
relações sindicais Internacionais, intercâmbio e solidariedade com o sindicalismo das Américas e do mundo, 
nos marcos do movimento sindical democrático, de diálogo e de lutas; 
 
III – Discutir e deliberar sobre a proposta de alteração do Estatuto da Força Sindical; 
 
IV – Eleger e dar posse à Direção Nacional, à Executiva Nacional e ao Conselho Fiscal da Força Sindical e 
respectivos suplentes para um mandato de 4 anos. 
 
PARTICIPARÃO DO 9º CONGRESSO NACIONAL, COM DIREITO A VOZ E VOTO:  
 
I – 1 (um) delegado(a) para cada sindicato, federação e confederação filiados; 
 
II – 1 (um) delegado(a) para cada colônia de pescadores filiadas; 
 
III – Os(as) delegados(as) natos(as), a saber, os membros das atuais Direção e Executiva Nacionais, cada qual 
com direito a 1 (um) voto. 
 
Serão consideradas entidades filiadas aquelas que contarem com Ficha de Filiação aprovada e arquivada na 
Secretaria-geral da Força Sindical.  
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Tendo em vista à condição de excepcionalidade imposta pela pandemia à realização do 9º Congresso da 
Força Sindical e, por conseguinte, do critério de participação reduzido a 1 (um) delegado(a) por entidade 
filiada, sugerimos que as mesmas envidem esforços no sentido da indicação de mulheres e jovens 
sindicalistas como delegados(as) ao 9º Congresso. 
 
COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DO 9º CONGRESSO: 
 
A Comissão de Organização ficará encarregada de toda a organização do 9º Congresso (convocação, 
publicidade, credenciamento, redação dos documentos preparatórios), cuja secretaria funcionará na sede 
Força Sindical, Rua Rocha Pombo, 94, 10º andar, CEP 01525-010, São Paulo/SP, fone/fax (11) 3348-9003, e-
mail secgeral@fsindical.org.br.  
 
INSCRIÇÃO DOS DELEGADOS AO 9º CONGRESSO: 
 
As inscrições dos(as) delegados(as) para o 9º Congresso Nacional serão realizadas entre os dias 25/10/2021 
e 12/11/2021 através da página da Força Sindical na Internet, www.fsindical.org.br, que disponibilizará aos 
sindicatos, colônias de pescadores, federações e confederações filiadas e aos(às) delegados(as) natos(as) 
um programa de inscrição eletrônico. 
 
Após cada sindicato, colônia de pescadores, federação e confederação filiada efetivar a inscrição do(a) 
respectivo(a) delegado(a), será remetido ao mesmo, por via eletrônica (e-mail e/ou mensagem por 
WhatsApp), os documentos preparatórios e as instruções e links para acesso às salas de reuniões das 
videoconferências congressuais, regra extensiva aos(às) delegados(as) natos(as). 
 
DOCUMENTOS PREPARATÓRIOS:  
 
As normas do 9º Congresso, os critérios de participação dos filiados e as eleições dos órgãos dirigentes 
emanam do diploma estatutário e do Regimento Interno aprovado pela Executiva Nacional da Força Sindical 
em reunião realizada no dia 13/10/2021 o qual ficará disponível para consulta, assim como os demais 
documentos e informações congressuais, na página da central na Internet, www.fsindical.org.br. 
 
Sendo o que temos para o momento e contando com a participação ativa de todos, enviamos nossas 
saudações sindicais. 
 
 
 
Atenciosamente,      

 
 
 
 

Miguel Eduardo Torres 
Presidente em Exercício 

 
 
 
 

João Carlos Gonçalves (Juruna) 
Secretário-geral 
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