
 
 

Para: Delegados e convidados  

Do IX Congresso da Força Sindical 
 

Prezados camaradas 

Irmãos e irmâs! 
 

Em nome da Federação dos Sindicatos Independentes da Rússia (sigla em Russo FNRP) e em nome dos 

milhões de trabalhadores russos de coração gostaria de comprimentar os delegados e os convidados do IX 

congresso da Força Sindical e desejar muito sucesso no vosso trabalho. Mais gostaria de declarar que o 

seminário realizado nos quadros do congresso com o tema «Direitos dos trabalhadores, futuro da área de 

trabalho e atividades dos Sindicatos pós pandemia» vai passar numa discussão interessante e frutífera. 

 

FNPR valoriza muito as relações de amizade e da solidaridade fraterna que tem-se criado entre as nossas 

federações ao longo da última decada. Nós temos trocado experiências, temos elaborado uma posição 

acordada, temos prestado apoio mútuo tanto nos quadros do Forum dos Sindicatos BRICS, do qual as duas 

nossas organizações tem participado desde a primeira reunião realizada no ano 2012, como num formato de 

relações bilaterais. Apreciamos altamente que ao longo de todos estes anos os diretores da Força Sindical 

liderados pelo seu Presidente Miguel Torres sempre tem dado grande importância ao desenvolvimento dos 

laços com os Sindicatos da Rússia. Da minha parte gostaria de afirmar que pretendemos desenvolver e 

reforçar as relações entre os nossos centros profissionais. 

A co-operação e especialmente a troca de experiências entre os sindicatos de diversos países tem hoje em dia 

importância especial porque é agora que se formam os contornos daquela «nova normalidade» que se forma 

durante a superação da crise, causada pela pandemia. 

Os empregadores e especialmente as empresas cujo negócio está baseado nas plataformas on-line fazem tudo 

o possível para alcançar a deregulação máxima dos mercados de trabalho. Isto leva à violação dos direitos 

fundamentais dos trabalhadores e à eliminação mesmo das mínimas garantias sociais. Os sindicatos devem 

fazer o esforço máximo para não deixar isso acontecer. 

Claro que não estamos contra novas tecnologias e evolução da organização do trabalho. Entretanto a 

digitalização e a quarta revolução industrial levam de uma forma inevitavel à alteração do caráter das 

relações de trabalho, ao desaparecimento das profissões tradicionais e aparecimento de múltiplas profissões 

novas bem como à expansão do trabalho remoto. A pandemia só acelerou estes processos. A posição 

principal dos sindicatos é que todos os funcionários independentemente da forma de organização do trabalho 

e da específica professional tenham salários dignos, condições de trabalho saudáveis e seguras e o direito de 

se unirem em sindicatos e de realisarem negociações coletivas e que todos os trabalhadores estejam 

abrangidos pelo sistema de seguridade social. 

Todos os lados da nossa atividade – desde a participação no diálogo social com governo e  empregadores até 

as campanhas de protesto e criação de coalições com diversas organizações não governamentais, desde o 

organizing até o trabalho análitico de peritos – hoje em dia devem estar concentrados na proteção e na 

promoção destes princípios de justiça. 

Estou convencido que o vosso Congresso vai tomar decisões certas que permitam ir para frente com successo 

atingindo novos alvos na  luta pela consolidação e reinforço do impacto dos sindicatos na vida da sociedade, 

pelo emprego digno e progresso social. 

 

Com os cumprimentos fraternos sindicais, 
 

Mikhail  

Shmakov 

Presidente de FNPR 



 

Moscovo, 7 de Dezembro de 2021  


