
 
 

OFSECGERAL Nº 026/22                                                                    São Paulo, 6 de abril de 2021. 
 
 
AOS SINDICATOS, COLÔNIAS DE PESCADORES, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES FILIADAS; 
AOS MEMBROS DA DIREÇÃO E DA EXECUTIVA NACIONAL DA FORÇA SINDICAL. 
 
 
Ref.: Convocação do Congresso Nacional Extraordinário da Força Sindical  
 
 
Companheiras e companheiros, 
 
 
Em junho próximo se encerram os mandatos dos dirigentes nacionais da Força Sindical 
eleitos em 2017. Analisando a situação sanitária imposta pela pandemia de COVID-19 e em 
sintonia com as medidas amplamente divulgadas para evitar o contágio, especialmente a 
determinação para se evitar aglomerações, e certos de que não teremos uma cobertura 
vacinal suficiente para realizarmos com segurança o 9º Congresso Nacional da Força 
Sindical neste ano, a Executiva Nacional da Força Sindical, em reunião realizada no dia 
15/3/2021, aprovou a prorrogação dos atuais mandatos dos dirigentes nacionais (Direção 
Nacional, Executiva Nacional e Conselho Fiscal Nacional) e a realização do 9º Congresso até 
o dia 31/3/2022. 
 
Para cumprir determinação estatutária, convocamos o Congresso Nacional Extraordinário 
da Força Sindical para o dia 6 de maio de 2021, às 10 horas, através de videoconferência 
pelo aplicativo Zoom, para discutir e votar a seguinte ordem do dia: I – Referendar, por 
exigência do Artigo 108 do Estatuto da Força Sindical, a prorrogação dos mandatos dos 
membros da Direção Nacional, Executiva Nacional e Conselho Fiscal da Força Sindical 
aprovada pela Executiva Nacional em 15/3/2021.  

 
Nos termos do Regimento Interno do Congresso Nacional Extraordinário, aprovado pela 
Executiva Nacional em 15/3/2021, terão direito à voz e voto no Congresso os delegados 
representantes dos sindicatos, federações e confederações filiadas, das colônias de 
pescadores filiadas e os delegados natos, a saber, os membros da Direção Nacional e da 
Executiva Nacional. Cada sindicato, federação, confederação e colônia de pescadores 
filiados poderá participar com direito a 1 (um) delegado, o qual deverá proceder a 
respectiva inscrição entre os dias 19 e 30/4/2021 na página da Força Sindical na Internet, 



 
 

www.fsindical.org.br onde, também, ficarão disponíveis as demais instruções, documentos 
e informações congressuais. 
 
Para mais informações entrar em contato conosco pelo e-mail secgeral@fsindical.org.br. 
Os companheiros Geraldino dos Santos Silva, Secretário de Relações Sindicais, cel. (11) 
99607-5567 e Valclécia Trindade, 2º Secretária, cel. (11) 99723-7484, também ficarão à 
disposição para informações, de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas. 
 
Contando com a participação de todos, enviamos nossas saudações sindicais. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
Miguel Torres 
Presidente Nacional da Força Sindical  
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