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da CNTM e do Sindicato dos Metalúrgicos
de São Paulo e Mogi das Cruzes

A luta faz a lei! 

Neste 30º aniversário da Força Sindical, celebrado junta-
mente com o significativo e histórico Dia Internacional 

da Mulher, 8 de Março, gostaríamos de celebrar o pionei-
rismo dos fundadores de nossa central e de agradecer os 
dirigentes das entidades filiadas, representantes das mais 
diversas categorias, que participam, defendem e acreditam 
na pluralidade de nosso projeto que é de amplo alcance 
trabalhista, democrático, desenvolvimentista e social.

Parabenizamos todos vocês, companheiros e com-
panheiras, pelo esforço de, mesmo neste período muito 
difícil de crise e de pandemia, tocarem em frente as lutas 
de resistência em defesa dos direitos, dos empregos e da 
renda da classe trabalhadora.

Sigamos juntos nas ações por mais vacinas e rapidez na 
vacinação contra a covid-19, pelo auxílio emergencial de 
R$ 600 mensais para quem precisa, até o fim da pandemia, 
pelas populações socialmente mais vulneráveis e por um 
Brasil melhor para todos: sem fome, sem pobreza, sem 
miséria e sem exclusão social.

Estamos mobilizados no Congresso Nacional para, 
no meio de tantos debates prioritários, retomar e fazer 
avançar neste ano de 2021 o projeto de financiamento 
sindical que defendemos, pois o sindicalismo atuante e 
representativo é imprescindível para o desenvolvimento 
econômico e a justiça social do País.

Contamos com a compreensão e o apoio de todos! 
Parabéns, Força Sindical, pelos seus 30 anos! Salve o 8 
de Março, Dia Internacional da Mulher! A Luta faz a Lei!

NÓS SOMOS A FORÇA!
DE 2021
DE MARÇO8

Neste Dia Internacional da 
Mulher também celebramos 
os 30 anos da Força Sindical: 
confiantes em nossas lutas 
permanentes por igualdade, 
liberdade, fraternidade, 
desenvolvimento e 
justiça social e firmes 
nas ações atuais 
contra a pandemia, 
o negacionismo, 
o fascismo, a 
violência, a crise, 
o desemprego, 
os ataques aos 
direitos, a pobreza 
e a fome. 
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Fonte: TENDÊNCIAS / DEBATES
Folha de S.Paulo – 8 de março de 2021

FORÇA, 30 ANOS
Movimento sindical dá 
voz aos trabalhadores e 
fortalece a democracia

A Força Sindical comemora 30 anos em 
março de 2021. São três décadas de prota-

gonismo no movimento sindical, pautado pela 
defesa intransigente e ampliação dos direitos 
dos trabalhadores.

Nos dias 8, 9 e 10 de março de 1991, 1.793 
delegados sindicais, representando 783 sindi-
catos e federações, mais 74 representantes 
internacionais, reuniram-se em Congresso no 
Memorial da América Latina, em São Paulo. 
Desde a fundação foram presidentes Luiz 
Antonio de Medeiros, Paulo Pereira da Silva 
(Paulinho), João Carlos Gonçalves (Juruna) 
e, agora, eu, que presido com muito orgulho.

A Força Sindical nasceu com o propósito de 
construção de uma alternativa para um Brasil. 
Nasceu pluralista, suprapartidária, democráti-
ca, progressista, independente e com o projeto 
de ajudar a transformar o país.

O símbolo da Força Sindical, vale lembrar, 
fundamenta-se no sol, fonte de vida e energia 
—e no girassol, que está sempre de frente 
para a luz. Força, coragem e determinação para 

lutar pelos interesses da classe trabalhadora.
Trinta anos é um importante momento na 

luta e as reivindicações por melhores condi-
ções de trabalho. E dessas lutas lembramos 
muitas vitórias nestas três décadas: pagamen-
to e correção do FGTS; conquista de aumento 
para os aposentados; acordo de aumento do 
salário mínimo; Centro de Solidariedade ao 
Trabalhador; derrubada no Congresso da nefas-
ta emenda 3; valorização do servidor público; 
vitoriosas marchas à Brasília; luta contra a 
desindustrialização; correção da tabela do Im-
posto de Renda; Dia do Trabalhador, que reúne 
milhões de pessoas; e vitoriosas campanhas 
salariais, entre outras.

No campo das relações internacionais, 
a central sempre teve atuação forte voltada 
para uma política de cooperação, troca de 
experiências e solidariedade mútua entre as 
organizações —ONU, OIT, Brics, Mercosul. 
Hoje, somos filiados à ADS (Alternativa De-
mocrática Sindical).

Nos dias atuais, infelizmente, estamos 
presenciando uma forte assimetria entre os 
anseios dos trabalhadores e as atitudes do 
atual governo. Ataques constantes aos direi-
tos dos trabalhadores e tentativas de sufocar 
e calar os movimentos sociais como forma de 

enfraquecer as instituições e a democracia 
estão na ordem do dia do atual governo fe-
deral. Nossa determinação, atualmente, é por 
vacina já, manutenção do auxílio emergencial 
de R$ 600 e mais empregos e renda.

Entendemos que um dos pilares da demo-
cracia é o diálogo e o debate. E o movimento 
sindical é um instrumento de fortalecimento da 
democracia e das vozes a este importante setor 
da sociedade. Destacamos também a iniciativa 
das centrais sindicais, de fortalecer a luta por 
meio de uma atuação unitária e coesa.

Enfim, nestes 30 anos, defendemos o 
crescimento econômico com distribuição de 
renda, a valorização do trabalho, o desen-
volvimento sustentável e a modernização da 
organização sindical. Nossa tarefa continua a 
constante busca de uma sociedade mais justa, 
com empregos, renda, moradia e educação de 
qualidade para todos.

Força, trabalhadores! Vamos em frente, 
companheiros! 

MIGUEL TORRES
Presidente Nacional da Força Sindical

https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2021/03/forca-30-anos.shtml?utm_source=mail&utm_medium=social&utm_campaign=compmail
https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2021/03/forca-30-anos.shtml?utm_source=mail&utm_medium=social&utm_campaign=compmail
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AMPLICABOS DO JARAGUÁ - LENINHA

CAPARROZ - YARA

LAMINAÇÃO DALMET - NINJA

TECNOTRAFO - CRISTINA

AMPLICABOS DO JARAGUÁ - ÉRLON

SPOT JAGUARA - ÉRLON

LYNX - SONETE

STECK - ESTER

TURK - ALSIRA

DIRETORIA NAS FÁBRICAS

Valorize o 
Sindicato!

FIQUE
SÓCIO(A)!NENHUM

DIREITO

A MENOS!
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ASSISTENTES DE DIRETORIA

KMB - ASSISTENTE DO JESUS

HB SOLUÇÕES - ASSISTENTES DO SALES

INTERSEK - ASSISTENTE DO NELSON

NEOTÉRMICA - ASSISTENTE DO MALOCA 

MOLPANK - ASSISTENTE DO CURIÓ 

AMEMIYA  - ASSISTENTES DA LENINHA E 
DO RODRIGO DE MORAIS 

TECNOCON - ASSISTENTE DO ALEMÃO

PTI - ASSISTENTES DO TECO

TUBOPEÇAS - ASSISTENTE DO NELSON

TORCOMP - ASSISTENTE DO CARLÃO
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ACOMPANHE TUDO EM
NOSSAS REDES SOCIAIS


