
 

 

 

Of. Presidência         São Paulo, 7 de Dezembro de 2021 
 

Saudação do presidente da Força Sindical, Miguel Torres, aos participantes nacionais e 
internacionais no Seminário Internacional da Força Sindical, 7-12-2021. 

 
Gostaria de agradecer e saudar a participação de todos os companheiros e companheiras, da 
China, África (Angola, Cabo Verde), da Europa (Itália, França, Portugal e Galicia), y das 
Américas e o Caribe (Chile, Colômbia, México, Panamá, Paraguai, Venezuela, El Salvador, 
Puerto Rico, Republica Dominicana, Haiti), que confirmaram sua importante presença neste 
seminário internacional, e na nossa plenária de encerramento do nosso Nono Congresso 
Ordinário da Força Sindical. 
 
Gostaria de dizer que a nossa Central sente-se vitoriosa ao completar seus 30 anos de 
existência com muita luta e conquistas ao longo de estas três décadas em defesa dos direitos 
dos trabalhadores y das trabalhadoras brasileiros, e muito intercambio e solidariedade com 
os trabalhadores e o sindicalismo das Américas, do Caribe, y a nível mundial. 
 
Atualmente vivemos um período sem precedentes na historia do nosso pais. Enfrentamos 
uma crises econômica, politica e social, em meio a uma terrível Pandemia do COVID 19, e um 
Governo Federal do Presidente Jair Bolsonaro, incompetente, negacionista, antissindical   e 
autoritário, e que devido o seu descaso no combate a Pandemia, hoje o Brasil contabiliza mais 
de 600 mil mortes por COVID 19. 
 
Temos mais de 15 milhões de desempregados, aumento da pobreza, da miséria e das 
desigualdades sociais em todo Brasil. 
 
A pesar das divergências entre as diferentes correntes sindicais, no Brasil, a Força Sindical 
esta comprometida num trabalho decorrente de unidade de ação com as demais Centrais 
Sindicais de nosso pais, principalmente com as 06 Centrais reconhecidas legalmente, CUT, 
UGT, NCST, CTB e CSB. 
 
Essa unidade de ação tem rendido frutos importantes para os trabalhadores e as 
trabalhadores, principalmente no combate a Pandemia, na negociação coletiva, no combate ao 
desemprego, combate a desindustrialização, e no enfrentamento contra as politicas de 
retrocesso deste Governo Federal, e na luta por mudanças profundas nas próximas eleições de 
outubro de 2022. 
 
A Força Sindical, reafirma seu compromisso de continuar fortalecendo a luta dos 
trabalhadores com Alternativa Democrática Sindical das Américas,  e as nossas e as nossas 
relações internacionais bilaterais com todas as organizações sindicais das Américas, do Caribe 
y do Mundo,  fortalecendo o intercambio, a cooperação mutua e a solidariedade entre todos os 
trabalhadores y trabalhadoras do mundo. 
 



 

 

A saída a crise, e a recuperação econômica sustentada, só será possível com muita luta, 
unidade de ação sindical, dialogo social, tripartismo, trabalho decente e desenvolvimento 
sustentável. 
 
Em nome da nossa companheira, Nelva Reyes, presidenta da ADS, comprimento e parabenizo 
todas as mulheres, delegados e delegadas nacionais e internacionais presentes neste 
importante debate do nosso Seminário Internacional sobre “Os Direitos, o Futuro do 
Trabalho, e Ação Sindical Pós Pandemia COVID 19”, assuntos muito apropriados para estes 
tempos difíceis que estamos atravessando todos e todas em cada um dos nossos países. 
 
Muita saúde e sucesso nos debates e intercâmbios desta jornada! 
 
Muito obrigado! 
 

 
 

 


