
 
 

CONFERÊNCIA INTERNACIONAL 
30 ANIVERSARIO FORÇA SINDICAL 

 
Prezados amigos, companheiros e companheiras, em nome da direção 
nacional, gostaria de cumprimentar e agradecer imensamente a presença 
e a participação de todos os representantes de mais de 20 países que 
confirmaram sua importante presença nesta Conferencia Internacional do 
30 aniversario da Força Sindical. 
 
Igualmente, gostaria de cumprimentar os companheiros da direção e 
sindicatos filiados a Força Sindical, e aos membros da Junta Diretiva 
Continental da ADS, aqui presentes. 
 
Companheiros / as da China, da Rússia, da Itália, Portugal, França, Angola, 
Cabo verde, Moçambique, Panamá, El Salvador, Haiti, México, Colômbia, 
Chile, Peru, Paraguai, Venezuela, Espanha, Republica Dominicana, Equador, 
sejam todos muito bem vindos, a presença de vocês nós anima e incentiva, 
é um importante sinal de que a pesar desta terrível pandemia do COVID 19, 
os trabalhadores / as e o sindicalismo continuamos vivos e dispostos a 
continuar nossa luta, com unidade de ação e em defesa dos direitos dos 
trabalhadores / as em todos os países deste planeta. 
 
A Força Sindical foi fundada em 08 de março de 1991, dia internacional da 
mulher trabalhadora, empunhando a bandeira de um projeto para o Brasil, 
e com uma visão internacionalista, solidaria, de intercambio, respeito 
mutuo e luta conjunta entre todos os trabalhadores e os povos por um 
mundo melhor. Nestes trinta anos trabalhamos e lutamos muito para 
manter e conseguir algumas conquistas importantes no âmbito nacional e 
internacional. 
 
No Brasil, nas décadas dos 90 e 2000, no contexto dos processos de 
profundas mudanças impostas pelo modelo neoliberal, com alarmante 
crescimento do setor de serviços, a terceirização, o desemprego, a 
informalidade e a desindustrialização do pais, a Força Sindical como 
interlocutora dos trabalhadores e tem lutado ao lado dos seus sindicatos 



filiados pela qualificação profissional, pela recuperação do salario mínimo, 
pela correção da tabela do imposto de renda, por um sistema de saúde, e 
seguridade social justo e sem privilégios, pela geração de empregos, e pelo 
desenvolvimento sustentável com distribuição de renda e investimentos 
produtivos no pais. 
 
No âmbito internacional, temos contribuído consideravelmente em quase 
todos os processos de luta, unidade e solidariedade dos trabalhadores/as 
no mundo. Trabalhamos e compartilhamos com a grande maioria das 
entidades sindicais internacionais, contribuímos na ORIT/CIOSL, na CSA/CSI, 
nos debates e aprovação das principais convenções, convênios e 
recomendações na OIT, e hoje estamos orgulhosos de fazer parte da 
Alternativa Democrática Sindical das Américas, entidade que representa 26 
Centrais Sindicais , e mas de 25 milhões de trabalhadores / as em 15 países 
da América Latina e Caribe, e que hoje é presidida por uma grande mulher, 
a companheira NELVA REYES, que muito nos honra com a sua presença e 
participação nesta Conferencia Internacional. 
 
Vejo aqui também muitas organizações, amigos e companheiros, que 
participaram do nosso primer congresso de fundação em 1991, e muitos 
dos quais nos ajudaram a dar nossos primeiros passos no campo nacional e 
internacional, como foram os companheiros da UIL, Itália, Force Ovriere da 
França, UGT Portugal, nossa histórica relação de amizade e fraternidade 
com a Federação Nacional dos Sindicatos da China, em fim, a todos os 
companheiros e irmãos da África, da Europa, da Ásia, da Rússia, das 
Américas e o Caribe, quero reafirmar aqui o nosso compromisso da Força 
Sindical de continuar fortalecendo a nossos laços de amizade, luta, 
intercambio e a solidariedade com todos vocês, para que juntos na unidade 
de ação, os trabalhadores / as exerçamos o verdadeiro protagonismo 
necessário na construção de um modelo econômico mas justo, e um mundo 
melhor para todos / as. 
 
Declaro aberta os trabalhos da Conferência Internacional do 30 aniversario 
da Força Sindical! 
 

 
 

MUITO OBRIGADO! 
 
 


