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Caros colegas,
 
Com este relatório de 5 anos (2011-2016), não 
podemos detalhar a rica ação da Federação 
Sindical Mundial durante este período. Este 
documento contém nossas iniciativas centrais 
mais básicas, realizadas pelo Conselho 
Presidencial.
Além disso, as atividades importantes dos 
sindicatos	 nacionais,	 filiados	 ou	 amigos	 da	
FSM, as atividades importantes das nossas 
organizações setoriais - UIS-, que são parte de 
nossa família classista e democrática, o grande 
número de iniciativas dos nossos escritórios 
regionais nos 5 continentes, devem também ser 
tomado em conta como parte desta atividade 
rica	e	diversificada.
A rica atividade do período 2011-2016 reforçou 
os sindicatos, fortaleceu a FSM e assim também 
a classe trabalhadora em sua luta para um 
melhor amanhã.
O relatório foi aprovado pelo Conselho 
presidencial da FSM e é entregue para 
os trabalhadores, os jovens, as mulheres 
trabalhadoras, os intelectuais progressistas, 
os agricultores pobres para um debate aberto 
e democrático.
O	relatório	será	finalizado	pelo	17°	Congresso	
Sindical Mundial, a ser realizado na heroica 
terra da África do Sul, em 5-8 de outubro de 
2016, em Durban.
Depois de ler este relatório, você pode enviar 
suas propostas, observações e críticas.
A liderança atual da FSM acredita que com 
críticas, autocrítica e emulação, poderemos 
fortalecer nossos sindicatos, reforçar a FSM 
e fortalecer nossas lutas por um mundo sem 
barbárie capitalista.

O CONSELHO PRESIDENCIAL
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1. Desenvolvimento político e econômico 
e seus impactos no internacionalismo da 
classe trabalhadora

Existem quatro elementos básicos que 
constituem a vida e a rotina diária da classe 
trabalhadora internacional ao redor do mundo: 

Primeiro, a profunda crise capitalista. Como 
resultado, a competição impiedosa de vida 
ou morte entre os grupos monopolistas está 
ficando mais forte, os esforços da burguesia 
e dos monopólios em colocar o peso da crise 
nos ombros da classe trabalhadora e das 
pessoas está se intensificando. As políticas 
antitrabalhistas dos governos, que geram ou 
mantém a pobreza e a miséria para multidões 
de pessoas, as políticas antitrabalhistas que 
eliminam direitos trabalhistas ou dificultam 
a conquista de novas e as políticas contra a 
liberdade sindical tem relação com esse esforço 
dos monopólios bancário, industrial e outros, 
para salvaguardar seu lucro, despejando o 
fardo da crise nas pessoas. 

Segundo, a crescente competição entre as 
potências capitalistas e seus satélites, que 
representam os interesses dos monopólios com 
base nesses países pelo controle  de riquezas 
naturais e econômicas, matérias-primas, rotas 
de transporte de energia e de mercados, 
definindo novas fronteiras, criando novas 
esferas de influência. As potências imperialistas 
e as estruturas imperialistas, como a OTAN 
e a União Europeia, tiram proveito da crise e 
instigam novos conflitos, campos de batalha e 
guerras em diversos países. 

Terceiro, o esforço em reestruturar a conjuntura 
política. A burguesia em todos os países 
capitalistas tem fortalecido sua interferência e 
utilizado muitas formas e mecanismos a fim de 
dividir o movimento de trabalhadores e a luta 

do povo. Nesse cenário, eles utilizam grupos 
políticos reacionários, forças neofascistas 
e xenófobas, na Europa e em outros lugares 
eles fazem bom proveito dos ditos governos de 
esquerda, semeando conflitos entre sociais-
democratas e forças neoconservadoras. Essas 
táticas têm sido úteis para o sistema capitalista, 
a fim de conter - de qualquer maneira -  raiva 
e indignação da população e das massas 
trabalhadoras, causadas pelas políticas 
antipovo e antitrabalhistas que agravam 
seus padrões de vida e eliminam direitos. As 
políticas desses partidos são antitrabalhistas e 
reacionárias. 

Quarto, as lutas da Classe Trabalhadora e 
de setores da população em escala mundial 
em cada canto do planeta. Essas lutas, em 
muitos casos, tem sido heróicas, já que elas 
tem que enfrentar a brutalidade dos capitalistas 
que chegam ao ponto do assassinato de 
líderes sindicalistas, prisões de militantes, 
encarceramento de trabalhadores.
Essas lutas contra as políticas antitrabalhistas 
tem uma perspectiva otimista e podem abrir 
novos caminhos em direção à reconstrução 
do movimento sindical a nível nacional e 
internacional, através do fortalecimento do 
caráter militante e classista nos sindicatos, 
seu fortalecimento organizacional e o conflito 
ideológico com as forças do reformismo e o 
sindicalismo amarelo. 

Na Europa: as competições dentro da União 
Europeia tem crescido, ao mesmo tempo 
em que a competição contra outros países 
imperialistas no contexto em que a profunda 
crise capitalista que afeta Itália, Grécia, 
Portugal, Espanha, Irlanda e, de várias formas, 
é manifestada em quase todos os estados 
membros. Os programas de assistência à 
economia capitalista e empréstimos contraídos 
por Estados – fornecidos sob as instruções 
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da União Europeia, do Fundo Monetário 
Internacional e do Banco Central Europeu 
– trouxe uma dramática desvantagem com 
relação aos ganhos dos trabalhadores. Alta 
tributação, cortes drásticos nas pensões e 
nos salários, grande crescimento nas taxas 
de desemprego, privatização de organizações 
do serviço público, repressão de lutas e dos 
direitos sindicais são algumas das medidas 
básicas tomadas que deterioram a qualidade 
de vida dos setores populares. 

Na África: apesar do aumento do PIB e 
do crescimento dos lucros dos grupos 
monopolistas vindos da exploração dos recursos 
naturais e econômicos da África, o povo e os 
trabalhadores enfrentam a falta de bens básicos 
e serviços como acesso à água limpa, comida, 
residência segura, medicamentos, acesso à 
educação, saúde, serviços sociais. Enquanto 
as necessidades modernas dos trabalhadores 
estão maiores, os seus direitos estão sendo 
cortados. As taxas de desemprego estão 
altas, os salários são extremamente baixos 
e expectativa the vida é baixa em diversos 
países africanos. Essa realidade, junto com o 
aguçamento da agressão imperialista a qual 
instiga conflitos de guerra, regimes militares e 
ditaduras, leva a elevadas  taxas de imigração. 
Matéria-prima, óleo, urânio, ouro, diamantes, 
florestas, pesca, terra estão concentradas 
nas mãos de poucas pessoas ricas e grupos 
de monopólio. As antigas potências coloniais 
certificam-se que elas permaneçam controlando 
as decisões dos governos e a formulação das 
políticas econômicas nos países africanos.
Na Ásia: os padrões de vida dos trabalhadores 
permanecem baixos. Milhões de trabalhadores 
sobrevivem com salários de 2 dólares por dia, 
enquanto ao mesmo tempo, eles enfrentam 
altos preços nos bens básicos e nos produtos 
alimentares. Na Índia, milhões de pessoas são 
sem-teto e sem renda. Além disso, as taxas 

de trabalho infantil são elevadas, assim como 
também o são as taxas de acidentes de trabalho 
relacionados com a falta de medidas de saúde 
e segurança, bem como discriminações contra 
mulheres. Por outro lado, os lucros de grupos 
monopolistas e corporações transnacionais 
são enormes. A exploração capitalista está 
crescendo, aplificando as contradições de 
classe. 

Na América Latina e Caribe: seu rico subsolo 
e produção agrícola poderiam formar condições 
de vida significantemente positiva para a 
população e os trabalhadores. No entanto, as 
grandes desigualdades entre os muito ricos 
e os muito pobres ainda persistem. Medidas 
contra a pobreza extrema implantadas em 
diversos países não afetaram os salários, 
que permanecem baixos, déficit habitacional, 
problemas de eletricidade e acesso do povo 
aos serviços públicos.

Colômbia, países da América Central e México 
estão dentre os países mais perigoso para 
sindicalistas e ativistas sociais. Na Colômbia 
existem mais de 9 mil prisioneiros políticos 
– dentre eles líderes sindicais da FSM. Ao 
mesmo tempo, dezenas de líderes sindicais 
são assassinados todos os anos. Paraguai é 
outro país latino-americano onde a repressão 
ao movimento sindical é uma questão diária, 
com prisões e encarceramentos de líderes 
sindicais e ativistas sociais, violação do direito 
de organização e outras liberdades sindicais 
básicas. A mesma situação autoritária persiste 
em muitos países dos 5 continentes.

Em Cuba, apesar da movimentação feita pelo 
governo dos EUA e das medidas de incentivo à 
iniciativa privada, os problemas causados pelo 
antigo bloqueio persistem. Uma longa luta de 
solidariedade com os 5 Heróis Cubanos, na 
qual os filiados e amigos da FSM estiveram 
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na linha de frente, foi encerrada com sucesso 
com a liberação e retorno à Cuba dos lutadores 
cubanos, anteriormente presos nos EUA.
Na América do Norte, as taxas de desemprego 
são elevadas, salários são baixos comparados 
ao custo de vida, e o acesso a serviços sociais 
gratuitos é difícil. A privatização na educação, 
saúde e todos setores estratégicos é quase 
completo, criando um ambiente dramático para 
a população pobre. A organização em sindicatos 
está decaindo, já que as lideranças sindicais 
são promotores das políticas governamentais 
dentro dos sindicatos e defensores das 
agressões imperialistas dos EUA e eventuais 
inimigos dos interesses da classe trabalhadora. 

Na vasta região do Oriente Médio, a agressão 
imperialista dos EUA, OTAN e União Europeia, 
usando como motivo a atividade de grupos 
terroristas, os quais foram criados, apoiados 
e armados pelos próprios imperialistas contra 
regimes que não era de seu agrado, o apoio 
à política profissional e bárbara de Israel 
contra Palestina e outros países na região, a 
dominação das economias da região pelas 
monarquias do Golfo Pérsico, constituem 
um ambiente dramático para o povo e os 
trabalhadores da Palestina, Síria, Líbia, Iêmen, 
Somália e outros. Ao mesmo tempo, as taxas 
de desemprego e pobreza são elevadas. 
Como resultado dessa situação, a onda 
de refugiados oriundos desses países, 
principalmente da Síria em direção à Europa, 
enquanto os refugiados enfrentam grandes 
problemas relacionados a políticas anti-
imigração, antidemocráticas e desumanas da 
União Europeia contra imigrantes (Tratado de 
Dublin II, Frontex, etc).
Devemos reparar nesse ponto que o crescente 
número de imigrantes ao redor do mundo 
não um resultado exclusivo das intervenções 
imperialistas, mas é também um produto da 
desigualdade existente no mundo capitalista.

Essa é, em poucas palavras, a real situação em 
todos os continentes, sendo o principal aspecto 
a agressividade do capital e sua estratégia 
uniforme pela intensificação das taxas de 
exploração, sendo suas primeiras vítimas as 
mulheres, a juventude, os imigrantes, a fim de 
explorar os recursos naturais e  econômicos, 
criar esferas de influência, criar novas fronteiras 
e para servir às competições interimperialistas 
do capital internacional.
Por outro lado, a Classe Trabalhadora ao redor 
do mundo está ficando maior em quantidade, 
ao mesmo tempo em que ocorre um 
crescimento qualitativo da mesma, dominando 
novas habilidades, novos conhecimentos, 
acumulando experiências e admitindo a 
necessidade de construir suas alianças com 
outros setores da luta das massas e com 
intelectuais progressistas, encaminhando a luta 
para mudanças radicais.

2. A situação do Movimento Sindical 
Internacional 

Está ficando claro que em tempos de crise, 
em tempos de dolorosas políticas antipovo e 
antitrabalhistas e intensa agressão imperialista 
a resposta dos trabalhadores e do movimento 
popular não esteve à altura das circunstâncias. 
Não foi possível barrar a implementação dessas 
políticas e conquistar novos direitos e melhores 
condições de vida para a classe trabalhadora 
e o povo. Isso é resultado de uma longa 
influência da corrente dominante do reformismo 
nas fileiras do movimento sindical e o antigo 
impacto da corrupção, elitismo, carreirismo de 
certas líderanças sindicais. Essas lideranças 
criaram falsas esperanças e ilusões para um 
“capitalismo com características humanas”, 
por “diálogo social” e por “sacríficios” que 
os trabalhadores devem fazer para “salvar 
a economia e o país”. Essas lideranças tem 
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prejudicado a ascensão da reação popular, 
prestando um bom serviço aos monopólios 
para a implementação de medidas antipovo.
A CSI lidera, apoia e promove essa corrente 
dentro do movimento sindical que está 
submetido à estratégia dos monopólios, eles 
apoiam as políticas imperialistas, eles apoiam 
manter a desigualdade e a dominação pelos 
EUA, União Europeia e Austrália em detrimento 
de países e economias da África, América Latina 
e Ásia, eles aplicam e promovem compromissos 
com a burguesia e a escravização da classe 
trabalhadora sob condições medievais. 
Ao mesmo tempo, o esforço em defender 
e promover o reformismo, a corrupção e o 

suborno de líderes sindicais em benefício dos 
monopólios e seus países que tem atividades 
na África, América Latina e Ásia. O caminho é 
liderado por instituições perigosas e fundações 
com massivo financiamento vindos de Estados 
e outras instituições. Seu papel sujo e caráter 
reacionário tem sido comprovado na prática pela 
história contra todas as lutas dos trabalhadores. 
Algumas delas são o Centro de Solidariedade 
da AFL-CIO dos EUA, Friedrich Ebert Stiftung 
(FES) e outras da Alemanha e seus homólogos 
em Dinamarca, Suécia, Noruega, Finlândia e 
outros países.
São colocados sérios obstáculos na vida e na 

ação dos sindicatos por centenas de milhares 
de “Organizações Não-Governamentais” 
(ONGs) que se proliferam e que em sua 
maioria servem como braços dos imperialistas. 
As ONGs não são aquilo que aparentam. A 
experiência vindas das guerras na Ioguslávia, 
Iraque, Afeganistão, Norte da África, Síria, Líbia 
e por todo o mundo garantem que a maioria 
das ONGs são instrumentos de corrupção e 
promoção dos planos obscuros a serviço de 
apanhar as pessoas simples em armadilhas.
Em forte contraste com essa situação, as forças 
sindicais classistas, os sindicatos e federações 
por todo o mundo que luta firmemente para 
reverter o clima de derrota e fatalismo dentro das 

massas de trabalhadores, para acabar com as 
falsas esperanças e ilusões promovidas pelas 
lideranças sindicais vendidas, para levantar 
o movimento popular e de trabalhadores, 
para reconstruir o movimento sindical e para 
organizar a luta pela eliminação de medidas 
antipovo, para recuperar os direitos, fortalecer 
o movimento sindical classista, a formação de 
uma aliança social e – finalmente – a abolição 
da exploração do homem pelo homem e da 
barbárie imperialista.
Enquanto Federação Sindical Mundial, nós 
temos feito um esforço importante com notáveis 
resultados, no sentido de fortalecer o movimento 
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sincial classsista internacionalmente, de apoiar 
essas forças em todos os países, organizar lutas 
comuns coordenadas a nível setorial, regional 
e internacional, fortalecendo a expressão da 
solidariedade proletária internacionalista.  
Nesse período de 5 anos, 2011-2016, a FSM 
segue seu rumo crescente, agregou mais forças, 
filiou novos membros, tomamos importantes 
iniciativas com relação às necessidades dos 
sindicatos filiados e trabalhadores a nível 
nacional, setorial, regional e internacional. 
Como FSM nós nos tornarmos mais fortes, 
mais capazes e mais eficazes para enfrentar as 
demandas de nosso tempo. 

3. Funcionamento dos Órgãos – Situação 
Organizacional da FSM 

3.1 CONSELHO PRESIDENCIAL

O Conselho Presidencial tem se reunido uma 
vez por ano com o devido quórum. A maioria 
dos membros do Conselho Presidencial honrou 
seus deveres, contribuiu com suas intervenções 
no enriquecimento do plano de ação anual, 
promoveu as posições da FSM e fortaleceu sua 
ação. 

3.2 SECRETARIADO

O Secretariado tem realizado constantemente 
suas reuniões ao longo desse período de 5 
anos, buscando materializar as resoluções 
do 16º Congresso Sindical Mundial e colocar 
em prática os planos de ação decididos todos 
anos pelo Conselho Presidencial. Tem sido 
discutido de forma camarada e aprofundada 
temas que dizem respeito aos filiados da FSM, 
ao fortalecimento da solidariedade e apoio da 
FSM aos seus filiados e ao aperfeiçoamento da 
ação da FSM. 

3.3 ESCRITÓRIOS REGIONAIS

Novos Escritórios Regionais foram criados, 
nomeadamente o Escritório Regional da África 
de Língua Inglesa em Johannesburg – África do 
Sul, e o Escritório Regional da África de Língua 
Francesa no Gabão. 
A Reunião Panafricana dos filiados e amigos 
da FSM em Cartum – Sudão. Participaram da 
reunião 37 países africanos. Eles discutiram de 
modo aberto e democrático sobre importantes 
questões dos trabalhadores africanos e 
tomaram resoluções relevantes que foram 
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implementadas com grande alcance. A Reunião 
mostrou uma dinâmica desenvolvida pela FSM 
no continente africano com a filiação de muitos 
membros novos e a tomada de importantes 
iniciativas.
Dois escritórios subregionais foram criados 
na América Latina: o escritório regional para a 
América Central na Costa Rica e o escritório 
subregional para  o Cone Sul no Brasil. 
No geral, a ação de Escritórios Regionais, 
embora existindo, não refletem as possibilidades 
e não está à altura do rumo crescente da FSM.
O Escritório Regional do Oriente Médio na Síria 
teve que encerrar suas operações, devido às 
circunstâncias especiais. No entanto, após a 

iniciativa do Conselho Presidencial uma reunião 
Pan-árabe foi realizada em 12 de novembro de 
2014 em Atenas, Grécia, com participação de 
39 sindicalistas de 13 países árabes. Houve 
26 intervenções de sindicalistas que falaram 
sobre questões importantes a respeito dos 
trabalhadores em seus países, ao mesmo 
tempo em que adotaram um plano de ação que 
visa uma forte coordenação a nível regional.
O Escritório Regional da Ásia – Pacífico na 
Índia encontra dificuldades e precisa do suporte 
de todos para cumprir seu papel e para servir à 
necessidade de coordenação entre os filiados 
da FSM  e o movimento de trabalhadores 
da região. O Conselho Presidencial, assim 

como o Secretariado da FSM, tem discutido 
incessantemente e feito muitos esforços para 
apoiar o funcionamento do Escritório. As bem-
sucedidas e massivas reuniões Pan-asiáticas 
realizadas anualmente (no Sri Lanka, Malásia) 
mostraram as várias possibilidades e a grande 
necessidade que existe de uma melhor 
coordenação entre os filiados da FSM.
Um Escritório sub-regional foi estabelecido 
na Malásia sem ter, até hoje, desenvolvido 
atividades importantes. 
O Escritório Regional Europeu, no Chipre, 
realiza reuniões anuais ordinárias dos filiados 
europeus da FSM. Tomou iniciativas pela 
defesa dos direitos trabalhistas contra as 

agressões anti-povo da União Europeia, o 
FMI e os governos europeus, tomou iniciativas 
através da organização de mobilizações para 
os problemas que os refugiados e imigrantes 
estão enfrentando no Mediterrâneo. Contudo, 
a necessidade de iniciativas é ainda maior, 
tendo em vista que na Europa o reformismo 
e o sindicalismo amarelo são dominantes 
nas maiores organizações sindicais, o que 
dificulta uma resistência uniforme por parte dos 
trabalhadores contra as políticas dos governos, 
da UE, do Banco Central Europeu e do FMI.
O Escritório Regional da América Latina e Caribe, 
em Cuba, tomou iniciativas com relacionadas à 
formação sindical, publicando frequentemente 
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boletins e materiais informativos que servem 
para a coordenação dos filiados e amigos da 
FSM na região. No entanto, a necessidade de 
ações comuns a nível regional e de fortalecer 
a solidariedade dos trabalhadores da região é 
especialmente grande. 
O estabelecimento de um Escritório Regional 
dos EUA e Canadá foi importante passo para 
a presença da FSM na América do Norte. 
O escritório funciona sob circunstâncias 
muito difíceis e em um ambiente hostil para 
sindicalistas e sindicatos que adotam um ponto 
de vista militante. Devido a essas circuntâncias, 
os esforços que os amigos da FSM na América 
do Norte tem feito merecem reconhecimento. 

A ação deles visa principalmentea organização 
de formas de Solidariedade Internacional e 
realização de seminários de formação sindical. 
Adicionado a tudo isso, a representação da 
FSM na sede da ONU em Nova Iorque tem sido 
muito importante.  

3.4 UNIÕES SINDICAIS INTERNACIONAIS - 
UIS

A ação de nossas organizações de ramo da 
FSM teve melhoras relativas. Os Congressos 
das Uniões Sindicais Internacionais foram 
realizadas com sucesso, elegendo novos 

líderes.
Uma nova organização setorial foi estabelecida 
em Barcelona, Espanha. 
Hoje, a FSM tem 10 UIS:
1. Agroalimentares
2. Bancos e Seguros
3. Construção
4. Educação (FISE)
5. Energia
6. Hotel e Turismo  (HOTOUR)
7. Mineração e Metalurgia
8. Pensionistas e Aposentados
9. Serviços Públicos
10. Transporte
 

O pilar da coordenação setorial é especialmente 
importante para fortalecer a unidade e o 
planejamento de atividades dos filiados da FSM 
e nós precisamos prestar muita atenção. Todas 
as nossas organizações setoriais podem e 
devem ser uma PODEROSA ALAVANCA na luta 
contra os grupos monopolistas e sua estratégia 
anti-trabalhista. O Conselho Presidencial tomou 
algumas iniciativas e chamou reuniões comuns 
entre o Secretariado da FSM e os líderes das 
UIS. Essas reuniões precisam ser realizadas 
mais frequentemente e as resoluções que 
nós adotarmos coletivamente devem ser 
materializadas na prática. Por exemplo, foram 
poucas as UIS que contribuíram para o sucesso 
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dos Dias de Ação Internacional, tomando 
iniciativas e organizando ações.
O papel das UIS pode e deve ser de 
protagonismo no esforço que FSM tem feito em 
construir aliança da classe trabalhadora com 
os profissionais liberais, os fazendeiros pobre 
e intelectuais progressistas.
*(Os Escritórios Regionais e as UIS preparam 
seus relatórios, os quais estão inclusos no 
apêndice).

3.5 SECRETARIAS E COMITÊS ESPECIAIS

Passos foram dados em direção ao 

aprimoramento da ação da FSM com relação 
às questões de Jovens Trabalhadores, Mulher 
Trabalhadora, Imigrantes, saúde e segurança 
dos trabalhadores. Reuniões especiais foram 
realizadas e Secretarias e Comitês Especiais 
foram eleitos. No entanto, sua ação permanece 
em estágio embrionário.
É importante sempre dar novos passos positivos 
com relação ao funcionamento dos órgãos da 
FSM. Precisamos manter uma comunicação 
melhor e estável entre a Sede, Escritórios 
Regionais, UIS. Os Órgãos precisam estar mais 
próximos dos problemas dos trabalhadores, 
tomar iniciativas imediatas para a resolução 

desses problemas. Eles precisam desenvolver 
um espírito classista, internacionalista e anti-
imperialista entre os trabalhadores.   

3.5.1 SECRETARIA DE JOVENS 
TRABALHADORES

A Secretaria de Jovens Trabalhadores realizou 
reuniões internacionais e seus membros 
frequentemente participaram das iniciativas da 
FSM.
Centrada especialmente nos sérios problemas 
enfrentados pela juventude, principalemnte 
desemprego, renda reduzida, acesso à 

educação, etc. A FSM e seus filiados realizaram 
importantes iniciativas internacionais e 
regionais para fortalecer a coordenação das 
lutas da juventude trabalhadora e também 
a ação do movimento sindical classista nas 
questões que se referem à juventude.
Um momento importante foi o II Encontro 
Internacional de Jovens Trabalhadores, 
sediado pela CTC em Havana, Cuba, onde 
135 jovens sindicalistas de 35 países do 
mundo participaram. Durante essa reunião, o 
secreriado do comitê de juventude da FSM foi 
eleito.
Outra contribuição importante promovida pela 
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FSM entre a juventude fora o Acampamento 
de Verão da Juventude da FSM no Chipre, 
durante o qual foram realizados seminários e 
discussões.

3.5.2 SECRETARIADO DA MULHER 
TRABALHADORA

A ação da FSM nos assuntos que dizem repeito 
às mulheres trabalhadoras e seus direitos foi 
reforçada. ........ Seminários em ..... países 
países do mundo foram realizados abordando 
a temática da mulher trabalhadora, a proteção 
à maternidade, igualdade de gênero. Foram 

igualmente realizadas importantes reuniões, 
contando com a presença de dezenas de 
sindicalistas no Vietnam (23-24 de Julho de 
2014), em Bahrein (1-3 de Dezembro de 2014).
Durante o Congresso Internacional da Mulher 
Trabalhadora que foi realizado em Larnaca, 
Chipre, em 1 e 2 de novembro de 2015, 
sediado por PEO, os problemas e demandas 
das mulheres sindicalistas no movimento de 
mulheres foram expressados e um Comitê 
Preparatório foi eleito, incumbido da tarefa 
de trabalhar para o sucesso da reunião de 
Mulheres Sindicalistas no âmbito do 17º 
Congresso Sindical Mundial da FSM.

Porém, muitos passos precisam ser dados 
a nível internacional para que o movimento 
sindical classista preste a devida atenção e os 
cuidados necessários na luta pelos direitos das 
mulheres.

3.5.3 COMITÊ ESPECIAL PARA 
TRABALHADORES IMIGRANTES 

A FSM atuou de forma notável nas questões 
dos imigrantes e refugiados. O auge dessa 
atividade, que visa à proteção dos direitos 
humanos de imigrantes e de refugiados, 
demandando documentos de viagem para todos 

os imigrantes, demandando os mesmos direitos 
trabalhistas para todos os trabalhadores, foi o 
Encontro Internacional realizado em 12 e 13 
de maio de 2013 no Parlamento Europeu em 
Bruxelas, Bélgica, com o tema: “Imigrantes 
Econômicos: demandamos seguridade social 
plena, direitos trabalhistas e salários dignos”. 
Participaram da reunião 50 sindicalistas de 13 
países. 
O debate foi realizado sob a pressão dos 
acontecimentos que trouxeram as ondas 
de refugiados vindos do Oriente Médio e 
principalemnte da Síria em direção à Europa, os 
enormes problemas que eles enfrentavam e o 
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papel dos sindicatos classistas contra o racismo 
e pelo direito de todos os trabalhadores. 
Durante o encontro foi criado um Comitê 
Especial da FSM pelos Direitos dos Imigrantes. 
Porém, esse Comitê não deu nenhum passo 
importante em direção à promoção do trabalho 
da FSM nas questões dos imigrantes. 

3.5.4 COMITÊ ESPECIAL PARA A PROTEÇÃO 
DA SAÚDE E DA SEGURANÇA 

Duas grandes tragédias com muitos 
trabalhadores mortos foram o auge da 
irresponsabilidade dos empregadores com 

relação a medidas de saúde e segurança durante 
esse período de 5 anos. O desmoronamento 
do prédio em Rana Plaza de Bangladesh e 
a tragédia nas minas de carvão em Soma, 
Turquia.
Condenando essa tragédia indescritível e 
revelando as condições de trabalho esquálidas 
e perigosas de muitos trabalhadores de 
Bangladesh, a FSM  realizou dois encontros 
importantes em Bangladesh em 6 e 7 de junho 
e 12 de julho de 2013. 

A FSM teve uma rápida reação, organizando 
mobilizações e solidariedade internacional 

e trazendo a tona os problemas de saúde e 
segurança enfrentados pelos trabalhadores 
nesse país e internacionalmente.
A delegação da FSM, liderada pelo seu 
Secretário-Geral, George Mavrikos, visitou a 
Turquia e se encontrou com a liderança syndical 
da Confederação DISK e outros sindicatos 
durante os dias que se seguiram à tragédia na 
miuna de carvão em Soma.   
A FSM e Nakliyat-Is organizaram juntas em 
18 de junho de 2014 uma conferência de 
solidariedade em Istambul, contando com a 
participação de sindicalistas de 13 países. A 
FSM condenou essa tragédia e demandou 
a indenização das famílias das vítimas e a 

implementação de medidas modernas de saúde 
e segurança nos locais de trabalho. Mais tarde, 
em 17 de setembro do mesmo ano, a FSM se 
encontrou com sindicalistas de Some, no intuito 
de colher informações sobre o desenvolvimento 
recente das suas demandas. 
Entre dezenas de outras iniciativas, a FSM 
realizou em Atenas, Grécia, em 30 de outubro 
de 2013 uma bem-sucedida Conferência 
Internacional Sobre Amianto. 
Baseado na experiência dessas iniciativas, 
foi formado um Comitê Especial da FSM para 
Saúde e Segurança no local de trabalho.
Esse recente comitê constituído precisa de 
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mais ajuda do Secretariado da FSM a fim de 
ser mais produtivo em seu trabalho.

3.6 NOVAS FILIAÇÕES

A rica ação da FSM a nível internacional 
teve como resultado o importante aumento 
quantitativo e qualitativo de seus filiados. No 
total, durante o período de 5 anos 2011-2016 
foram filiadas à FSM organizações sindicais que 
representam mais de 3 milhões de membros. 
Desta forma, hoje a FSM conta com mais 92 
milhões de filiados em mais de 120 países.

4. Linhas de ação

4.1 DIAS DE AÇÃO INTERNACIONAL

Os dias de ação internacional, realizado com 
a participação de muitos filiados e amigos da 
FSM, foram considerados bem-sucedidos.
Em 3 de outubro de 2011 nós convocamos 
um Dia de Ação Internacional para a classe 
trabalhadora internacional unir suas vozes sob 
os lemas: 35 horas de trabalho – 7 horas por 
dia – 5 dias por semana, Seguridade Social 
pública para todos, Acordos coletivos, liberdade 

sindical e democrática. Nós chamamos também 
pela solidariedade com o Povo Palestino e 
libertação imediata dos Cinco Heróis Cubanos. 
Em 3 de outubro de 2012 e 2013 nós convocamos 
o Dia de Ação Internacional “Pela vida digna. 
Comida, água potável, livros, remédios e casas 
para todos”.
Em 3 de outubro de 2014 convocamos um Dia 
de Ação Internacional sob o título: “Lutando 
contra o desemprego, por emprego digno e 
com direitos”. Demandamos trabalho estável 
para todos e proteção aos trabalhadores 
desempregados. A atividade central da FSM for 
realizada em Lisboa, Portugal. 
4.2 Comemoração dos 70º aniversário da FSM 

2015 foi um ano dedicado ao 70º aniversário 
da FSM e foram realizadas ao redor do mundo 
muitas atividades dedicadas ao aniversário da 
FSM em 3 de outubro.
No âmbito do aniversário de 70 anos da FSM 
foram realizados ….. eventos em ...... países. 
Durante esses eventos, fora mencionado a 
contribuição internacionalista e militante da 
FSM, e seus militantes que tiveram um papel 
importante em cada país e região receberam 
homenagens simbólicas. O evento central 
foi realizado com grande sucesso em 3 de 
outubro de 2015 em São Paulo, Brasil, sediado 
pela CTB. Tivemos elevada participação, 
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com a presença de muitos sindicalistas de 
todo o mundo. Além disso, uma competição 
internacional de cartazes foi realizada em 
homenagem aos 70 anos da FSM e um cartaz 
especial foi elaborado. O Secretariado da FSM 
apoiou autores e sindicalistas a publicarem 
textos dedicados ao movimento sindical e à 
contribuição da FSM.

4.3 CELEBRAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL 
DO TRABALHADOR 

A Federação Sindical Mundial tomou iniciativas 
para a defesa e a promoção do 1º de Maio 

como Dia Internacional do Trabalhador. Foram 
publicados cartazes especiais e materiais 
para esses dias, convocando para uma ação 
internacional, enquanto as lideranças da FSM 
viajaram  nesses dias e realizaram discursos 
especiais em diversos países do mundo (Cuba, 
Bielorrússia, Chipre, Grécia). Apesar de tudo 
isso, o 1º de maio não é celebrado de maneira 
uniforme como dia de luta em todos os países 
do mundo.

4.4 CONTRA INTERVENÇÕES E GUERRAS 
IMPERIALISTAS

A FSM cumpriu seu dever na luta contra as 
guerras e intervenções, pelo direito dos povos 
de decidirem por si mesmos o seu presente e 
futuro. 
A FSM expressou sua solidariedade à luta do 
Povo Palestino contra a ocupação israelense 
em diversas iniciativas. O auge dessa ação foi 
o Dia de Ação Internacional chamado pela FSM 
pela libertação dos presos políticos em 17 de 
abril de 2012. Além disso, a FSM organizou um 
campanha internacional para o reconhecimento 
de um Estado Palestino independente, 
soberano e viável em setembro de 2011. Um 
encontro internacional foi realizado na Palestina 
pela FSM e GUPW, denunciando a ocupação 

de Israel e a crescente agressão do exército 
israelense em dezembro de 2015.
A FSM expressa sua solidariedade aos povos 
que sofrem intervenções imperialistas na Líbia, 
Mali, à luta do povo libanês, o povo do Iêmen.  
Um momento especial entre essas iniciativas foi 
a Conferência Internacional da FSM realizada 
no escritório do Parlamento Europeu  em 
Strasbourg, França, em 13 e 14 de 2011 sob 
o título: “Sindicatos, Legislação internacional 
e guerras imperialistas”, assim como diversas 
campanhas de solidariedade ao povo palestino, 
pela libertação de prisioneiros políticos, pelo fim 
dos assentamentos e ocupação israelenses, e 
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manifestação de apoio prático à luta palestina.
A FSM esteve ao lado do povo sírio desde o 
primeiro momento, denunciando a propaganda 
dos EUA, União Europeia e OTAN e defendendo 
o direito do povo sírio de decidir eles mesmos 
o seu presente e futuro. O auge dessa luta foi 
a Conferência Internacional de Solidariedade 
ao Povo Sírio que foi realizado em Damasco, 
Síria, em 13 e 14 de setembro de 2015, com 
a presença de 230 sindicalistas de 43 países, 
demandando o fim da intervenção estrangeira 
na Síria, o fim dos embargos e sanções, pela 
defesa dos direitos dos refugiados. 
Outra importante iniciativa foi a Conferência 
Internacional Anti-imperialista, realizada 

conjuntamente entre COB-Bolívia e a FSM em 
Cochabamba, Bolívia, em 1 e 2 de julho de 
2014. A Conferência foi inaugurada com um 
discurso do Presidente da Bolívia, Evo Morales 
Ayma. A Conferência contou com a presença 
de 65 sindicalistas de 24 países.

4.5 FORMAÇÃO SINDICAL

A contribuição da FSM no campo da formação 
sindical teve significativas melhoras. ..... 
seminários sindicais em ...... países foram 
realizados, contando com a presença de 

centenas de sindicalistas e trabalhadores, 
abordando a educação sindical nas questões 
sobre a história do movimento de trabalhadores, 
sobre o desenvolvimento da economia 
internacional e as contradições do imperialismo, 
assim como seminários temáticos abordando 
uma variedade de temas, como Saúde e 
segurança no local de trabalho, o impacto da 
privatização de setores estratégicos, trabalho 
infantil, direitos das mulheres trabalhadoras, 
migração de trabalhadores, acordos coletivos, 
seguridade social, comunição e TI a serviço 
dos sindicatos, entre outros.
Além disso, uma nova iniciativa da FSM tem 
sido bem-sucedida. A Escola Sindical sediada 

pela FSM na sede em Atenas. A escola já teve 
participação de sindicalistas da África do Sul, 
América do Sul e Central e América do Norte.
Porém, apesar de nossos esforços, a ajuda 
aos jovens sindicalista é pequena. A questão 
da promoção de quadros sindicais jovens ainda 
é um problema. 
As atividades realizadas no âmbito da 
Conferência Internacional do Trabalho da 
OIT foram especialmente bem-sucedidas. 
Centenas de sindicalistas participaram, 
interviram e adotaram resoluções, expressando 
através dessas iniciativas sua solidariedade 
ao povo da Palestina, Colômbia, Venezuela, 
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Cuba, Cazaquistão, Suazilândia, Paraguai e 
outros, demandando seu direito à greve, entre 
outros, ao mesmo tempo em que revelavam 
e denunciavam a implacável exploração dos 
trabalhadores e de recursos naturais pelas 
corporações transnacionais e monopólios. As 
reuniões informais do conselho presidencial da 
FSM e o Conselho de Amigos contribuiu para 
o enriquecimento do plano de ação anual do 
Conselho Presidencial e para a promoção de 
sua melhor implementação internacional.

4.6 FÓRUM INTERNATIONAL SINDICAL

Uma importante iniciativa da FSM em cooperação 
com a AII-Federação de Sindicatos da China 
(ACFTU), a Confederação Internacional de 
Sindicatos Árabes (ICATU) e a Organização 
de Sindicatos da Unidade Africana (OATUU) 
foi realizada anualmente e de agora em diante 
será bi-anual, foi realizada em Pequim, China, 
focada nos desenvolvimentos econômicos 
internacionais e o papel dos sindicatos. No 
Fórum Internacional Sindical contamos com a 
presença de grandes Confederações sindicais 
para a promoção das posições da FSM e para 
relações públicas. Além disso, durante o Fórum 
realizou-se reuniões de filiados e amigos da 

FSM.

4.7 PRESENÇA E AÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES 
INTERNACIONAIS 

4.7.1 Organização Internacional do Trabalho 
(OIT)

A presença e ação da FSM nas organizações 
internacionais aumentou visivelmente. 
Anualmente, a FSM é representada e tem 
suas posições expressas em todas as reuniões 
importantes da OIT e suas Organizações 
Regionais, a ONU, a UNESCO, a FAO.

Anualmente, no âmbito da Conferência 
Internacional do Trabalho da OIT, nós 
realizamos uma série de conferências bem-
sucedidas, conselhos presidenciais informais 
e reuniões com amigos da FSM. Com a 
presença ativa de um elevado número de 
representações sindicais, nós expressamos 
nossa solidariedade ao povo que luta, às lutas 
dos trabalhadores nos últimos 5 anos, as lutas 
contra a violação dos direitos sindicais. Do 
mesmo modo, revelamos a ação exploradora e 
destrutiva das corporações transnacionais, nós 
preparamos e fortalecemos os filiados da FSM 
diante da crescente agressão imperialista, com 
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relação aos acordos coletivos, ao direito de 
greve, direitos trabalhistas dos imigrantes, etc.
A FSM foi representada e suas posições foram 
projetadas nas reuniões da Organização Árabe 
do Trabalho e também na OIT da África e da 
Ásia.
... Seminários temáticos foram realizados 
conjuntamente em .... países pela FSM e a OIT-
Actrav.
O Secretariado da FSM fez grandes esforços 
para fortalecer sua presença permanente na 
OIT, a qual precisa ser ainda mais fortalecida.

4.7.2 As Nações Unidas

Seja por sua representação permanente, seja 
por outros representantes, houve a projeção 
das posições da FSM em todas as reuniões 
importantes da ONU.

4.7.3 UNESCO

A representação permanente da FSM na 
UNESCO precisa de aperfeiçoamento. Apesar 
disso, durante todo o perído de 2011-2016, 
a FSM esteve presente e promoveu suas 
posições em todas as reuniões importantes da 

UNESCO.
A FSM em cooperação com a UNESCO realizou 
…. Seminários em ..... países do mundo.

4.7.4 FAO

Demos importantes passos com relação à 
presença e ação dentro da FAO, nomeando uma 
representação permanente na sede da FAO em 
Roma, Itália. Isso fez com que aumentasse a 
presença a FSM, bem como a promoção de 
suas posições nas reuniões dessa organização 
internacional.
Além disso, foi realizado em Roma um protesto 

da FSM pelo direito à comida saudável e de 
qualidade para todos, no âmbito do Dia de 
Ação Internacional em 3 de outubro de 2011, o 
qual obteve impacto internacional.

5. Considerações Finais

As dificuldades que apareceram, as fraquezas 
que persistem, as necessidades que seguem 
crescendo podem – atraves de trabalho e de 
resoluções do 17º Congresso Sindical Mundial 
– dar lugar a novas conquistas, sucessos, 
novas dinâmicas, novos níveis de expressão 
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de solidariedade e dinâmica da luta dos 
trabalhadores.
A situação atual ao redor do mundo e a situação 
do movimento sindical internacional faz com 
que seja oportuno e correto o lema do 17º 
Congresso Sindical Internacional.

“EM FRENTE!

Luta – Internacionalismo - Unidade
Contra a crise, a guerra, a pobreza e a 

exploração gerada pela barbárie capitalista”.

KASBI, Indonesia. Primeiro de Maio 2016
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FSM em números
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Formação sindical 
Programas organizados:
Nível C (duração de 1-2 dias)                                           :  35
Nível B (programa de 1 semana)                                      :  8
Nível A (programa em escritórios centrais de 2 semanas)  :  4

Semanas de acampamentos da Juventude        : 2
Conferências internacionais organizadas          : 15

Dias de ação internacionais e campanhas         : 9
-Dia de ação internacional para a Segurança Social, negociação coletiva 
e liberdade sindical para todos-as, 35 horas semanais, melhores salários. 
Solidariedade com o povo da Palestina e da libertação para os 5 cubanos (3 de 
outubro de 2011)
-Dia de ação internacional da “Comida, água, remédios, livros, moradia para 
todos-as” (3 de outubro de 2012 e 2013)
-Dia de ação internacional contra o desemprego (3 de outubro de 2014)
-Dia de ação internacional - comemoração dos 70 anos da FSM (3 de outubro 
de 2015)
-Campanha internacional para o reconhecimento do Estado Palestino-Campanha 
internacional em solidariedade com os-as metalúrgicos-as em greve duradoura 
em “Helleniki Halivourgia”
-Dia de ação internacional para a libertação dos prisioneiros palestinos (17 de 
abril de 2014)
-Campanha internacional para a libertação de Huber Ballesteros
- Campanha internacional para a libertação de sindicalistas no Paraguai

FSM na luta pelas liberdades sindicais

Sindicalistas assassinados:
Marceli Mendez Bertel - Colômbia (2015)
Narinder Singh - Índia - AITUC Haryana estradas Ambala (2013)
Dimitris Kotsaridis - Grécia – Federação da construção (2011)
Rafael Tobón Zea - Colômbia (2011)

Sindicalistas presos-as:
-Amparo Julia, membro do Conselho presidencial da FSM
(UNSITRAGUA, Guatemala)
-Huber Ballesteros, Colômbia
-Rubén Villalba, Luis de Olmedo, Arnaldo Quintana, Néstor Castro, Fanny Olmedo, 
Dolores López e Lucía Agüero (Paraguai),
- Agustin Acosta Gonzalez, Gustavo Lezcano Espinola, Roque Rodriguez Torales, 
Aristides Luciano Vera Silguero, Basiliano Cardozo Gimenez e Simeón Bordón 
Salinas (Paraguai)

Exclusão antidemocrática da FSM do corpo dirigente da OIT 
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FSM EM NÚMEROS
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Relatório de ação por ano
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2011

ABRIL

26: Atividades dos amigos da FSM na Tunísia e do 
Comité dos jovens trabalhadores-as da FSM realizada 
na Tunísia. Dia internacional contra o imperialismo, 
uma conferência foi realizada com a participação de 
jovens trabalhadores-as e estudantes. Também foram 
realizadas reuniões com os trabalhadores-as e jovens. 
O Secretário-Geral da FSM, George Mavrikos, com sua 
visita expressou a solidariedade da FSM com as lutas 
dos trabalhadores-as e o povo na Tunísia.

27-28: Fórum Internacional sobre globalização 
econômica e os sindicatos, realizada em Pequim, 
organizado pela ACFTU. Este fórum contou com a 
participação de dezenas de delegados-as de vários 
países. A FSM foi representada por uma delegação de 
alto nível chefiada pelo seu secretário geral, George 
Mavrikos.

MAIO

1: O primeiro de maio de 2011 foi celebrado com 
sucesso em Havana, Cuba. Uma grande delegação 
da FSM liderada por João Batista, Vice-Presidente da 
FSM participou das comemorações. (2011.1)

14-18: 38° conferência da organização do trabalho 
árabe realizada no Cairo, Egito. A FSM foi representada 
pelos camaradas, Alexandra Lymperi, Mohammed 
Iqnaibi, representante da FSM para Palestina e 
assuntos árabes.

18: Uma equipe de montanhismo liderado pelo 
companheiro Surath Pokhrel da Organização dos 
funcionário do governo do Nepal  (NEGEO) uma das 
filiais da CONEP, colocaram as bandeiras da  FSM e 
da CONEP no topo do Monte Everest, o pico mais alto 
do mundo comemorando o 66° aniversário da FSM. 
(2011.2)

19: O secretário geral da FSM fez uma visita oficial a 
Roma em 17 e 18 de maio de 2011 a convite da USB. 
Durante a visita, realizaram-se importantes discussões 
bilaterais sobre a importância do 16º Congresso Sindical 
Mundial, realizado em Atenas, sobre o movimento 
sindical classista na Europa, o papel das multinacionais 
e a necessidade de fortalecer as organizações setoriais 
da FSM. As discussões ocorreram em um espírito 
fraterno e o otimismo prevaleceu: as relações fraternas 
entre a USB e a FSM serão reforçadas.
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19: A FSM publicou uma declaração na OIT sobre 
a igualdade – a representação proporcional, a 
democracia e a transparência em todos os níveis e 
apoiou a candidatura da ACFTU-China nas eleições do 
conselho de administração para tornar-se um Membro 
Titular.

31: A FSM planejou uma sessão anual na Conferência 
Internacional do Trabalho (CIT)  em Genebra, Suíça e 
organizou uma reunião preparatória para a participação 
na 100º CIT.

JUNHO

1-17: 100ª Conferência Internacional do Trabalho-
CIT realizada em Genebra. A FSM teve uma forte 
delegação que participou ativamente em todas as 
reuniões e comissões, chefiadas pelo seu secretário-
geral: George Mavrikos.

3: Uma delegação de alto nível da FSM encontrou-
se com o diretor-geral da OIT, Sr. Juan Somavia e 
o diretor da ACTRAV Senhor Dan Cunniah. Eles 
discutiram sobre o monopólio dentro da OIT e pediram 
igualdade, representação proporcional, democracia e 
transparência em todos os níveis. (2011.3)

7: A FSM organizou o Conselho Presidencial Informal 
e o Conselho de amigos no âmbito da 100º CIT. Os 
filiados e amigos da FSM de mais de 30 países 
participaram nesta iniciativa. O Secretário-Geral fez 
uma apresentação no seu discurso introdutório e mais 
de 30 palestrantes tomaram a palavra com propostas 
para o fortalecimento da FSM em todos os países.
A FSM imprimiu também o cartaz “PARAR O 
MONOPÓLIO DENTRO DA OIT” pedindo igualdade 
– representação proporcional, democracia e  
transparência em todos os níveis. (2011.4,5)

8: O Secretário-geral da FSM, George Mavrikos tomou 
a palavra na 100° sessão plenária da Conferência 
Internacional do trabalho em Genebra.

15-16: O 25° congresso da FTCCP realizado no Peru. 
A FSM foi representada pelo camarada Jose Ortiz (do 
Chile) membro do Conselho Presidencial da FSM, 

17-19: O partido comunista da Ucrânia organizou seu 
Congresso na Ucrânia. A FSM foi representada por Igor 
Urrutikoetxea, secretário-geral da UIS Metal. Durante a 
sua visita lá, o camarada Igor teve reuniões bilaterais 

com sindicalistas de países do Leste Europeu do setor 
metalúrgico

20-27: 3ª Conferência da UISTAACT realizada em 
Paris, França. A FSM foi representada por Dr.Elsadig 
Ali, membro do Secretariado do SWTUF do Sudão 
e por Ramon Cardona responsável pelo Escritório 
Regional da FSM na América Latina.

JULHO

1-2: 4ª Assembleia Geral Ordinária da KESK realizada 
em Ancara, Turquia. A FSM foi representada pelos 
camaradas Mohammed Iqnaibi e Ferchat Toum. O 
representante da FSM para a Palestina, conselheiro 
em  questões árabes: Mohamed Iqnaibi dirigiu uma 
mensagem de saudação para a Assembleia Geral da 
KESK.

11-13: A UITBB organizou um seminário sobre migração 
laboral em Douala, Camarões. A FSM foi representada 
por Valentin Pacho, secretário-geral adjunto da FSM.

AGOSTO

3: A FSM continuando sua longa tradição de 
solidariedade com o povo palestino e a sua resistência 
contra a ocupação anuncia o lançamento de uma 
campanha internacional para o reconhecimento do 
Estado Palestino com as fronteiras de 1967 e Jerusalém 
Oriental como  capital. As demandas de FSM são: O 
fim dos assentamentos e a retirada de todos os colonos 
que atravessaram as fronteiras de 1967; a demolição do 
muro da separação em Jerusalém;  o direito para todos-
as os-as refugiados-as palestinos-as de regressar às 
suas casas, com base nas decisões relevantes das 
Nações Unidas; a eliminação de qualquer exclusão 
contra o povo palestino na Cisjordânia e Faixa de Gaza; 
a libertação dos presos palestinos e outros prisioneiros 
políticos mantidos nas prisões israelenses; a retirada 
do exército israelense de todos os territórios ocupados 
desde 1967, incluindo as colinas de Golã e a área de 
Shebaa- Sul do Líbano.
Um grande número de organizações sindicais de todo 
o mundo participou nesta campanha da FSM enviando 
mensagens de solidariedade. (2011.6,7)

18-19: Camarada Valentin Pacho, Secretário Geral 
Adjunto realizou duas reuniões com filiados da FSM, 
uma na Guatemala e a outra em 22 e 23 de agosto em 
Honduras.



FSM - Relatório de Ação 2011-2016 - 31

2011

25-27: 4º Encontro Sindical  Nossa América realizado na 
Nicarágua, com a presença de mais de 300 sindicalistas 
de 134 organizações de 27 países da América. O 
Comandante Daniel Ortega, presidente da Nicarágua, 
esteve presente na cerimônia de encerramento. Antes 
do início da reunião, a FSM realizou uma reunião dos 
amigos e filiados com a presença do secretário-geral 
adjunto da FSM Valentin Pacho, Ramon Cardona do 
Escritório Regional da América Latina e vários  vice-
presidentes da FSM da região.

31: 4º Congresso Nacional da CEPPWAWU realizado 
em Durban, África do Sul. A FSM foi representada por 
Swadesh Dev Roye, secretário-geral adjunto da FSM.
Além disso aconteceu um seminário sobre segurança 
e saúde no trabalho, organizado pela FSM na África 
do Sul. A FSM foi representada por por Swadesh Dev 
Roye, secretário-geral adjunto de FSM.

SETEMBRO

3-5: 64ª conferência anual das Nações Unidas para 
Organizações Não-Governamentais associadas com 
o departamento de informação pública, sobre o tema 
“Sociedades Sustentáveis; Cidadãos responsáveis”. A 
FSM foi representada pelo camarada Frank Goldsmith, 
representante permanente da FSM na ONU. O 
Camarada Goldsmith foi nomeado co-presidente dos 
trabalhos da tarde durante a conferência e participou 
ativamente nos preparativos da conferência durante o 
ano.

10: Congresso da CONAT realizado na Argentina. 
A FSM foi representada por Jose Ortiz, membro do 
conselho presidencial da FSM, do Chile.

13-14: A FSM organizou uma conferência internacional 
no Parlamento Europeu em Estrasburgo, França sobre 
“Os desenvolvimentos no norte da África e no Médio 
Oriente- a agressividade imperialista. Internacionalismo 
e solidariedade, o papel do movimento sindical”. A 
FSM foi representada pelo seu secretário-geral e 
os membros do Secretariado. Representantes de 
organizações sindicais da Líbia, Argélia, Palestina, Irã, 
África do Sul, Senegal, RD Congo, França, Portugal, 
Grécia, Peru, Cuba, Índia, Sudão e a Confederação 
Internacional dos Sindicatos Árabes etc... participaram 
na Conferência Internacional da FSM e votaram por 
unanimidade as resoluções sobre os desenvolvimentos 
na Líbia, Síria, Egito, Palestina, Suazilândia. (2011.8)
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13-14: Seminário sindical organizado pela FSM sobre a 
luta da Juventude em Estrasburgo, França

22: Dia internacional de ação em solidariedade com 
o povo grego e suas lutas contra as medidas anti-
trabalhistas estranguladoras, implementadas com a 
desculpa da crise econômica capitalista internacional 
pela União Europeia e o governo grego. Ação 
organizada pela equipe da FSM colombiana.
O Secretário geral adjunto da FSM, Valentin Pacho 
falou com os-as trabalhadores-as da fábrica química 
“Papoutsanis” em Atenas, onde o sindicato convocou 
uma greve de uma hora para apoiar a campanha.

O secretário-geral da FSM e membro do Parlamento 
George Mavrikos interveio na discussão do Parlamento 
Grego sobre as novas medidas de austeridade 
adoptadas pelo governo grego. Essas medidas, entre 
outras incluem a demissão de 30.000 funcionários 
e profundos cortes nas pensões e salários dos-as 
trabalhadores-as. George Mavrikos parabenizou desde 
o Parlamento Grego, a iniciativa da equipe colombiana 
da FSM de convocar em 22 de setembro, um dia 
internacional de solidariedade com o povo da Grécia.

23: Uma delegação da FSM chefiada pelo seu 
secretário-geral George Mavrikos com membros da 
GUPW- União Geral de trabalhadores-as palestinian-
as em Atenas e a PAME entregaram na embaixada 
de Israel em Atenas uma resolução oficial da FSM 
apoiando o reconhecimento do Estado Palestino 
independente nas fronteiras de 1967 e Jerusalém 
Oriental como sua capital.

OUTUBRO

3: Dia de ação internacional da FSM. Este dia foi 
escolhido pelo Secretariado da FSM: 3 de outubro foi o 
dia de fundação da FSM em 1945.
Os principais slogans foram: Semana de trabalho de 35 
horas – 7 horas por dia – 5 dias por semana; Segurança 
social; Negociação coletiva; Liberdades sindicais.

Milhares de trabalhadores-as comemoraram o dia 
internacional de ação dentro de locais de trabalho e 
discutiram sobre as consequências da crise capitalista. 
Membros e amigos da FSM em dezenas de países 
organizadas greves, manifestações, protestos, até 
apresentações teatrais e coleta de assinaturas, 
protestos de migrantes, etc...   Forte exigências foram 
ouvidas no mundo inteiro: Pedindo segurança social, 
negociação coletiva, 35 horas semanais de trabalho, e 

aumentos de salários.
O secretário-geral da FSM fez seu discurso intitulado 
“O que é a FSM” antes do início de uma peça  teatral 
no centro de Atenas. Esta peça realizada pela PAME foi 
dedicada para o 66º aniversário da Fundação da FSM.

10-12: O secretário-geral da FSM, George Mavrikos 
visitou a Casa  dos Trabalhadores-as do Irã, em Teerã, 
após  o convite de Alireza Mahjoob secretário-geral 
a casa  dos trabalhadores-as do Irã e membro do 
Conselho de administração da FSM. Tiveram reuniões 
bilaterais e debates sobre questões sindicais e trocaram 
experiências e pontos de vista sobre assuntos sérios. 
Enquanto estava na agência nacional de notícias do Irã, 
o secretário-geral da FSM visitou diferentes serviços e 
respondeu aos repórteres da Agência de notícias.

11-14: XII° Reunião Regional Africana da OIT realizada 
na África do Sul. A delegação da FSM foi composta por 
Lulamile Sotaka, Escritório Regional da FSM em África 
e Mzwandile Makwayiba, presidente da NEHAWU e 
Vice-Presidente da FSM.

18-19: “Papel do diálogo mundial das agências de 
emprego privadas, promovendo o trabalho decente”, 
organizada pela OIT. A FSM foi representada por Osiris 
Oviedo de la Torre, representante permanente de FSM 
na OIT.

19-20: Solidariedade internacional e apoio à greve 
geral na Grécia em 19 e 20 de outubro e a luta da 
PAME expressada pela FSM. 163 organizações de 
80 países em todo o mundo enviaram mensagens 
de solidariedade que foram lidas na manifestação da 
PAME com mais de 70 mil manifestantes.

20-21: Julgamento da KESK  em Izmir, Turquia. 
Convida pela KESK, a FSM participou do julgamento 
de sindicalistas e foi representada por Apostolos 
Sotiropoulos, representante permanente na UNESCO 
que expressou nossa solidariedade internacionalista 
e fez reuniões bilaterais para aprofundar as nossas 
relações com os sindicatos turcos.

24: 2° conferência anual da JTUCC- Joint Trade Union 
Coordination center, realizada em Nepal.  A FSM foi 
representada por H. Mahadevan, secretário-geral 
adjunto da WFTU que fez um discurso em nome da 
FSM. (2011.9)

25-10 de novembro: 36ª sessão da conferência 
geral da UNESCO realizada em Paris, França. A 
FSM foi representada por Apostolos Sotiropoulos, 
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representante permanente da FSM na UNESCO.

26-27: UIS –Serviços Públicos e  aliados, uma 
organização setorial da FSM  realizou em Roma, sua 
1ª Conferência para Europa, sediada pela organização 
italiana: Unione Sindacale di Base (USB), para realizar 
as decisões do seu 9º Congresso, realizado em 2009, 
em Brasília e as decisões do 16º Congresso da FSM, 
realizado em 2011, em Atenas. O crescimento da UIS- 
Serviços Públicos e aliados no continente europeu e 
a consolidação da organização são uma condição 
fundamental para o sucesso da ação sindical classista. 
Para a defesa dos direitos e interesses dos-as 
empregados-as do serviço público, o reconhecimento 
desses serviços como bens comuns da democracia e 
dos povos da Europa. A filiação da USB  Itália  à FSM. 
A USB é organização sindical italiana de luta que briga 
contra o oportunismo, a burocracia e o carreirismo que 
dominam os grandes sindicatos italianos tradicionais, 
é um passo importante para o fortalecimento do 
movimento classista na Europa e o desenvolvimento 
da presença da FSM na Europa.

NOVEMBRO

3: Uma delegação da FSM, PEO e PAME visitou 
Damasco na Síria e teve discussões com a GFTU-
Síria e outras organizações. O Camarada George 
Mavrikos, camarada Sotiris Fellas e os companheiros  
Giannis Pasoulas participaram desta delegação. A 
FSM e toda a delegação manifestaram o seu apoio 
ao povo e aos-às trabalhadores-as da Síria, que 
lutam por seus direitos. Nossa delegação sublinhou 
em cada reunião que o povo sírio é o único que tem 
o direito de democraticamente e livremente escolher 
seu próprio presente e futuro. Expressamos o nosso 
apoio para as liberdades políticas e democráticas, uma 
nova Constituição e contra a privatização dos setores 
estratégicos da economia. Manifestámos o nosso 
apoio à GFTU-Síria em suas tentativas de melhorar 
os salários dos-as trabalhadores-as, segurança social 
e acesso gratuito e livre à saúde, educação e todos 
os serviços sociais dos-as trabalhadores-as. Nossa 
delegação condenou as intervenções dos EUA e seus 
aliados, assim como as intervenções do governo da 
Turquia e dos sultões do Qatar, que hipocritamente 
querem mostrar ao mundo que eles “se preocupam com 
a democracia”. Na realidade, os imperialistas e seus 
aliados e instrumentos visam criar o chamado “Novo 
Oriente Médio” que consiste em pequenos países com 
regimes fantoches, onde o governo dos EUA, a UE 
e a OTAN irão determinar a exploração dos recursos 
naturais, apoiando a política de Israel, batendo no povo 

palestiniano e na resistência libanesa,  propagandeando  
politicamente, culturalmente e ideologicamente, o tipo 
de humano que trabalha para o interesse do capital e 
das corporações transnacionais. (2011.10)

3-18: 312° sessão do corpo diretivo da OIT, realizada 
em Genebra. A FSM foi representada por Osiris Oviedo 
de la Torre, representante permanente da FSM na OIT, 
Apostolos Sotiropoulos, representante permanente da 
FSM na UNESCO.

5-6: 3ª sessão internacional do Tribunal de Russell 
sobre a Palestina realizada na cidade do Cabo, 
África do Sul. A FSM foi representada pela camarada 
Alexandra Lymperi e pelo camarada Ba Bziz Ali Ibn Ali 
Elfaki de SWTUF, Sudão.

8-10:  Congresso fundador da CBT – CCP realizado na 
Venezuela. A FSM foi representada por Valentin Pacho, 
secretário-geral adjunto da FSM.

9-12: 18° Assembleia da FMJD-Federação Mundial da 
Juventude Democrática realizada em Lisboa. A FSM foi 
representada pelo camarada Philippe Soulier da CL-
CGT França.

11-13: 8ª Conferência Nacional de AICCTU realizada 
na cidade de Bhilai, Chattisgarh, na Índia.  A FSM 
foi representada por Osiris Oviedo de la Torre, 
representante permanente da FSM na OIT que no seu 
discurso em nome da FSM lembrou o papel ativo dos 
sindicatos indianos filiados, o 66° aniversário da FSM 
no quadro do dia internacional de luta em 3 de outubro 
e o bem sucedido 16° Congresso organizado em abril 
em Atenas.
AICCTU apresentou um pedido oficial de filiação como 
membro pleno da FSM que foi aprovado na reunião do 
Secretariado da FSM em 12 de dezembro.

11-13: XVII° Congresso ordinário da CNTP-Panamá 
realizado no Panamá. O secretário-geral da FSM, 
George Mavrikos participou do Congresso.
No âmbito da sua visita ao Panamá, o secretário-
geral da FSM George Mavrikos reuniu-se com jovens 
sindicalistas da FAT-Panamá e coordenou uma reunião 
regional com representantes do movimento sindical da 
América Central, debateram sobre os desafios a serem 
cumpridos e as prioridades da FSM e seus filiados 
na região. Após o Congresso da CNTP, o secretário-
geral da FSM colocou flores no monumento dedicado 
aos imigrantes que trabalharam no Canal de Panamá. 
(2011.11)
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16-19: 13° Congresso da CGTP realizada em uma 
atmosfera emocionante em Lima, Peru, com a 
participação de mais de 600 delegados-as nacionais 
e 35 sindicalistas estrangeiros-as de todo o mundo. 
A abertura oficial da conferência foi declarada pelo 
Secretário da FSM George Mavrikos. A FSM foi 
representada também por seu Presidente Shabban 
Azzouz e pelo   Secretário geral adjunto Valentin Pacho, 
que contribuiu também para os trabalhos preparativos 
deste Congresso. No âmbito do Congresso, uma 
conferência internacional foi organizada conjuntamente 
pela FSM - CGTP Peru, com a participação de mais de 
600 delegados-as de Peru e mais de 30 delegados-as 
internacionais filiados e amigos da FSM. Os palestrantes 
convidados foram: o secretário-geral da FSM George 
Mavrikos, o presidente da FSM Mohammed Sabban 
Azzouz, Fikile Majola secretário-geral de NEHAWU, e 
Joao Batista Lemos,  vice-presidente da FSM, da CTB 
Brasil.
O tema da conferência foi a crise econômica mundial, 
as suas consequências para os-as trabalhadores-as, a 
resposta dos sindicatos classistas e o papel da FSM. 
O secretário-geral adjunto da FSM, Valentin Pacho 
desempenhou um papel principal durante os trabalhos 
preparativos.
No âmbito da sua visita ao Peru, o secretário-geral da 
FSM George Mavrikos coordenou uma reunião regional 
com os filiados da FSM na região andina. (2011.12)

17-19: O 1º Simpósio Internacional sobre a situação das 
mulheres no metal e na mineração realizada em Cuba. 
Organizado pela UIS Metal, da FSM  e o Sindicato 
Nacional dos-as Trabalhadores-as Metalúrgicos-as 
de Cuba (SNTM), participaram mais de 40 delegados-
as,  mulheres e homens, da América, África e Europa. 
Sindicatos de Cuba, México, Brasil, Haiti, África do 
Sul, República Democrática do Congo, Chipre e o 
País Basco foram representados no encontro e, além 
de discutir as questões que as mulheres enfrentam no 
setores metalúrgicos e da mineração em todo o mundo, 
as participantes deram uma explicação detalhada 
sobre a situação em seus próprios países.

19:  A FSM Chile organizou na capital, Santiago de Chile 
um seminário com a participação de 120  sindicalistas 
militantes. O orador principal foi o secretário-geral da 
FSM George Mavrikos, e o tema de seu discurso era 
“A corrupção dos sindicalistas - fenômeno social”. 
(2011.13)

19-20: Reunião do secretariado da UITBB em Lisboa, 
Portugal. O Secretariado da FSM foi representado por 
Artur Sequeira.
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22-23: 5º Congresso de NASU realizado em Abuja, 
Nigéria. A FSM foi representada pelo camarada Kareem 
Motajo, da NUATE e membro do Conselho Presidencial 
da FSM que fez um discurso em nome da FSM “É hora 
de reconstruir a ação classista de base dos nossos 
sindicatos”.

23-24: C.H. Venkatacham, Responsável do comitê de 
controle financeiro representou a FSM na conferência 
nacional anual da PAME em Atenas, Grécia. (p:2011.14)

26-27: 6º Congresso da BMP realizado nas Filipinas. A 
FSM foi representada pelo camarada Vladimir Tupaz, 
membro do conselho presidencial da FSM de TUPAS, 
Filipinas, que entregou a mensagem de saudação ao 
Congresso em nome do secretário-geral da FSM.

28: 143° sessão da conferência da FAO realizada em 
Roma, Itália. A FSM foi representada pela camarada 
Rita Martufi, representante permanente da FSM para 
a FAO.

28: Reunião da RMT sobre o assunto “Nacionalização 
não Privatização” realizada em Lisboa, Portugal. O 
Secretariado da FSM foi representado pelo camarada 
Artur Sequeira de Portugal.

DEZEMBRO

4: NUMSA organizou um seminário internacional sobre 
os sindicatos, a luta de classe e a mudança climática 
em Durban, África do Sul. A FSM foi representada 
pelo seu secretário geral que tomou a palavra e 
apresentou a posição e propostas do movimento 
sindical classista sobre a questão do meio ambiente. 
Em 5 de dezembro o camarada Mavrikos participou 
de um seminário conjunto de NEHAWU, NUMSA e 
CEPPWAWU no Hospital de Inkosi Albert Luthuli em 
Durban e interagiu com os participantes sobre todas 
as questões ideológicas e políticas  atuais relacionadas 
com o movimento sindical classista internacional e os 
deveres dos militantes sindicalistas para superar a 
crise capitalista.

4-7: XV° Reunião Regional Ásia e Pacífico da OIT 
realizada em Quioto, Japão. A delegação da FSM foi 
presidida por  H. Mahadevan, secretário-geral adjunto 
da FSM que fez um discurso em nome da FSM. 

7-9: O segundo encontro da juventude sindical na 
América Central, promovida pelo escritório FSM sub-

regional para América Central, juntamente com a 
Secretaria de juventude da FSM aconteceu na sede 
da UNDECA na Costa Rica. A ampla participação 
dos-as jovens trabalhadores-as (72 participantes) dos 
países da América Central, (Costa Rica, Panamá, 
Guatemala, Nicarágua, El Salvador e México) foi um 
progresso muito importante que mostrou os esforços 
do movimento sindical classista da FSM na América 
Central.

 Os temas do encontro foram: a crise econômica do 
capital, a situação económica e social dos-as jovens 
trabalhadores-as em todos os países da América 
Central, os direitos dos-as trabalhadores-as e as 
liberdades sindicais, a solidariedade e a organização 
da luta de classe dos-as trabalhadores-as jovens na 
América Central.

10-20: Uma delegação da FSM composta de 15 
mulheres dirigentes sindicais   da América Latina visitou  
China para participar do seminário anual organizado 
conjuntamente pela ACFTU e a FSM. Nessa reunião, 
a delegação começou a coordenar para formar um 
Secretariado de mulheres da FSM para a América 
Latina. (2011.15)

10-11 : No âmbito do 13º encontro internacional de 
partidos comunistas e trabalhistas em Atenas, teve 
lugar uma reunião bilateral oficial entre a liderança 
da FSM e a NEHAWU, POPRCU e SADTU, os 
principais sindicatos da África do Sul. A discussão 
se centrou na análise da situação económica atual 
e as suas consequências para os-as trabalhadores-
as globalmente e particularmente em África do Sul e 
resultou em iniciativas concretas para  2012 em nível 
setorial para promover a cooperação e a coordenação 
da ação na África do Sul.

OUTRAS ATIVIDADES AO LONGO DE  2011

HOSPEDAGEM DAS DELEGAÇÕES 
ESTRANGEIRAS:  

5-6 de julho: a liderança do sindicato “all italian militant” 
da organização sindical italiana USB (Unione Sindicale 
di Base) realizou  uma visita oficial em atenas. a USB 
apresentou um pedido oficial de filiação como membro 
pleno da FSM. Em nome da FSM, o secretário-geral 
agradeceu a liderança da USB e afirmou que a FSM 
está satisfeita pela fundação e funcionamento de um 
sindicato classista e de luta na itália.
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6 de julho: a liderança da ETUF- egito realizou uma 
visita oficial nos escritórios centrais da FSM

23 de novembro: uma delegação da federação da 
juventude do Vietnã composta pelo seu presidente 
Nguyen Phuoc Loc e outros membros do comitê da 
juventude tiveram uma reunião bilateral com membros 
do comitê de juventude da FSM na sede da FSM. 
Tiveram discussões significativas em um espírito 
amigável de camaradagem. discutiram sobre a situação 
internacional da classe trabalhadora jovem, o papel 
do movimento sindical na situação internacional atual 
e os problemas enfrentados nas condições de crise 
capitalista internacional. Também discutiram sobre a 
situação do Vietnã.

A delegação foi acompanhada pelo embaixador do 
Vietnã em Atenas, sr. Vu Binh. neste contexto foi 
decidido trabalhar mais estreitamente e  organizar 
eventos culturais, seminários, encontros internacionais 
e conferências no Vietnã sobre temas oportunos. Esta 
reunião abriu novas possibilidades para a cooperação 
e coordenação entre as comissões de jovens na Grécia 
e no Vietnã.

23 de novembro: uma delegação da Malásia visitou a 
sede da fsm, após um convite oficial da fsm. A delegação 
composta por Michael Tan Eng Hong, presidente da 
NUBE, J. Solomon, secretário-geral da NUBE (sindicato 
nacional dos-as empregados-as do banco)  Narenthra 
Rao, tesoureiro da nube, S.Nadarajan, secretário-
geral do sindicato nacional dos-as trabalhadores-as 
da indústria das bebidas (NUDIW) e Abdul Razak, 
presidente do sindicato dos ferroviários da malásia 
(rum). Na reunião também participaram o presidente 
da UIS BIFU, o camarada C.H.Venkatachalam da 
AIBEA-  índia . A visita foi concluída com o pedido de 
filiação dos três sindicatos, a solicitação foi entregue 
nos escritórios centrais da FSM. (2011.16) 
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JANEIRO

9-11: Primeira reunião da Comissão de controle das 
Finanças após o 16º Congresso, foi realizado na sede 
da FSM em Atenas. Companheiro George Mavrikos, 
secretário-geral da FSM participou do encontro. 
Companheiro. C.H. Venkatachalam da Índia foi eleito 
por unanimidade como presidente dessa comissão.

21: Reunião de sindicatos classistas na Espanha. A 
FSM foi representada pelo camarada Quim Boix.

26-28: XII° Congresso da CGTP-IN realizado em 
Portugal. A FSM foi representada por Valentin Pacho, 
secretário-geral adjunto da FSM e por Osiris Oviedo 
de la Torre, representante permanente da FSM na OIT. 
Os representantes da FSM também participaram da 
conferência internacional da CGTP-IN sobre “A crise 
internacional – os impactos sobre o emprego e os 
direitos laborais e sociais –  resposta sindical”.

FEVEREIRO

6-7:  Seminário da ONU sobre assistência ao 
povo palestino realizado no Cairo, Egito. A FSM foi 
representada por Mohammed Iqnaibi, representante da 
FSM para Palestina, conselheiro em questões árabes.

8-12: Os sindicatos sul-africanos filiados à FSM, ou 
seja:  sindicato dos metalúrgicos de África do Sul 
(NUMSA), sindicato nacional dos-as trabalhadores-as 
da educação, saúde e aliados (NEHAWU), sindicatos 
da polícia, prisões e direitos civis (POPCRU) e os 
sindicato dos-as trabalhadores-as da energia química, 
madeira, impressão papel e aliados  (CEPPWAWU) 
hospedaram o conselho presidencial da FSM em 
Johanesburgo, República da África do Sul.
O Conselho presidencial dirigido pelo Secretário-geral 
da FSM: GEORGE MAVRIKOS, Presidente da ANC: 
JACOB ZUMA,  Secretário geral do Partido Comunista 
da África do Sul: Dr BLADE NZIMANDE e o presidente 
da COSATU:DUMO DLAMINI.

O conselho presidencial foi realizado sob o tema  
“Barbárie capitalista, crise e guerras imperialistas ou 
socialismo” e contou com a presença de dirigentes 
sindicais da Coréia do Norte, China, Grécia, Chipre, 
Síria, Líbano, Palestina, Índia, Bangladesh, Filipinas, 
Bielorrússia, Nepal, Espanha, País Basco, Portugal, 
França, Bulgária, Austrália, Guiana, Costa Rica, 
Panamá, Chile, Peru, Vietnã, Cuba, Venezuela, 
Brasil, Guatemala, Nigéria, Tunísia, Sudão, Gabão e 
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Suazilândia. (2012.1, 2, 3, 4)

11: Abertura do Escritório Regional da FSM em 
Johanesburgo, África do Sul. Com o apoio substancial 
e insubstituível das filiais da FSM na África do Sul, o 
Escritório Regional África FSM desempenhará um 
protagonismo no realce das lutas classistas na região 
africana, em benefício da classe trabalhadora e dos 
povos da África. (2012.5)

10-12: 14° Assembleia Geral da DISK realizada 
em Istambul, Turquia. A FSM  foi representada pelo 
Sr. Ferchat Toum, membro da administração de 
telecomunicações do sindicato de Atenas e a Sra. 
Olga Pliatsika, membro do sindicato de bancários-as e 
finanças de Atenas .

18-22: Camarada Mohammed Iqnaibi, representante 
da FSM para Palestina e conselheiro em questões 
árabes visitou Tunísia. Ele reuniu sindicalistas e teve 
reuniões bilaterais com os amigos da FSM na Tunísia.

20-21: Reunião da EUROF realizada em Atenas. A 
FSM foi representada por Valentin Pacho, secretário-
geral adjunto da FSM.

22-23: Fórum de diálogo da OIT sobre as condições 
do pessoal de educação infantil realizado em Genebra, 
Suíça. A FSM foi representada pela camarada 
Chrysoula Lampoudi da PAME.

23: Dia de ação europeu para a proteção dos serviços 
públicos e os direitos dos-as trabalhadores-as na 
Europa, organizado pela IUS Serviços Públicos - 
Europa. As forças sindicais europeias classistas 
organizaram várias iniciativas em muitas cidades 
europeias. (2012.6)

28: Com uma participação massiva as principais 
organizações sindicais na Índia organizaram 
conjuntamente por 24 horas uma greve geral em muitas 
cidades da Índia contra os preços elevados da cesta 
básica que tem um enorme impacto na pauperização 
do povo da Índia. Os Membros e amigos da FSM na 
Índia desempenharam o papel principal nesta iniciativa. 
Milhões de trabalhadores-as que participaram 
desta  bem sucedida greve exigiam um salário base 
de acordo com suas necessidades, o reforço dos 
direitos do trabalho, a segurança social para todo-as 
os-as trabalhadores-as de todos os sectores e uma 
série de outros direitos sociais e laborais. A greve foi 
particularmente exitosa no setor bancário e de finanças, 
telecomunicações, transporte, mineração, setor público 

e comércio.

MARÇO

8: Dia internacional da mulher fortemente comemorado 
em muitos países. Na ocasião foi organizado um 
seminário de formação sobre o tema de “ Dia 
internacional da mulher e as questões das trabalhadoras 
“ pela CONEP em Kathmandu- Nepal. Cerca de 200 
trabalhadoras profissionais participaram do programa.

9-11:  Congresso fundador da TUCOSWA realizada 
em Manzini, Suazilândia. A FSM foi representada por 
Lulamile Sotaka, Coordenador Regional da FSM.

9-14: UIS Metal e Mineração junto com o Escritório 
Regional Europeu organizou uma semana internacional 
de solidariedade com os trabalhadores de Helleneki 
Halivourgia, que estavam em uma longa greve.

12-16: 31 Reunião Regional da FAO para a região Ásia-
Pacífico realizada no Vietnã. A FSM foi representada 
pelo camarada Bach Quoc Khang da VGCL, Vietnã.

13:  13° Convenção da Inter Company Employees´ 
Union no Sri Lanka. A FSM foi representada por 
H. Mahadevan, secretário-geral adjunto da FSM. 
Durante os trabalhos desta Convenção foi decidido a 
organização de uma reunião do Escritório Regional da 
FSM Ásia-Pacífico em Colombo, Sri Lanka.

14-17: Comitê Executivo da UITBB reuniu-se em 
Larnaca, Chipre. 35 delegados-as de 15 países, 
representando 20  sindicatos classistas de base 
das indústrias de materiais de construção, madeira, 
materiais de construção e afiliados filiados à UITBB 
participaram da reunião. Eles discutiram e decidiram 
do programa de ação que foi adoptado pelo Comité 
Executivo

15-30: 313° sessão do corpo diretivo da OIT, realizada 
em Genebra. A FSM foi representada por Osiris Oviedo 
de la Torre, representante permanente da FSM na OIT.

22: A FSM organizou uma ampla conferência 
internacional em Ramallah, Palestina em solidariedade 
com a luta do povo palestino contra a agressividade de 
Israel apoiada pelos EUA. A FSM e as organizações 
sindicais classistas exigem o reconhecimento imediato 
do estado palestino nas fronteiras de 1967, com 
Jerusalém Oriental como sua capital. O secretário-
geral da FSM, George Mavrikos e sindicalistas 
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do Brasil, Chipre, França, Galiza, Grécia, Itália, 
Portugal, Espanha, África do Sul, da ONU, Reino 
Unido e Estados Unidos participaram da conferência. 
A delegação da FSM em Ramallah participou do 9º 
Congresso da GUPW e da manifestação de Nabi Saleh 
em 23 de março de 2012 expressando a solidariedade 
internacionalista com a luta palestina. (2012.7)

26-30:  Reunião Regional da FAO América Latina 
realizada em Buenos Aires. A FSM foi representada 
pelo camarada José Luis Livolti da Argentina.

29-31: XXIV° Congresso Nacional da CTE Equador 
realizada em Santa Elena. A FSM foi representada 
por Valentin Pacho, secretário-geral adjunto e Ramon 
Cardona, Secretário Regional.

31: 1º Encontro nacional da ODT realizado em Rabat- 
Marrocos. A FSM foi representada por Apostolos 
Sotiropoulos, representante permanente da FSM na 
UNESCO.

ABRIL

1-8: 39° conferência da ALO, realizada no Cairo, 
Egito. A FSM foi representada por Castro Abdallah, da 
FENASOL, Líbano membro do conselho presidencial 
da FSM.

1-6: Camarada Alexandra Liberi, chefe do departamento 
de mídia e comunicações da FSM visitou Nigéria e 
Camarões. Ela conheceu sindicalistas e membros 
da FSM nesses países. Tiveram reuniões bilaterais e 
discutiram sobre a situação dos-as sindicatos na África, 
o papel da FSM no movimento sindical e a ação da 
FSM.

4-5: Encontro internacional das Nações Unidas sobre 
as implicações jurídicas e políticas dos prisioneiros 
políticos palestinianos em prisões israelenses, realizada 
em Genebra. A FSM foi representada por Osiris Oviedo, 
principal representante da FSM em Genebra na ONU. 
Camarada Osíris participou e interveio nas consultas 
com organizações da sociedade civil em apoio ao 
reconhecimento do estado palestino e as formas atuais 
e futuras de cooperação para apoiar a causa palestina 
entre organizações da sociedade civil.

6-12: O Comitê Executivo da UISTAACT-FNAF reuniu-
se em Dakar, Senegal. A FSM foi representada por 
Apostolos Sotiropoulos, representante permanente 
da FSM na UNESCO e Alexandra Liberi, chefe do 
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departamento de mídia e comunicações da FSM. 
(2012.8)

10-11: Seminário Internacional da FSM realizado em 
Bruxelas, na Bélgica, sobre os acontecimentos na 
região do norte da África, Oriente Médio e mundo árabe. 
O seminário contou com a presença de representantes 
dos países do mundo árabe, Oriente Médio e norte da 
África. (2012.9)

17: Campanha internacional da FSM para Palestina. 
Em uma reunião conjunta com a GUPW em Ramallah, 
a FSM   decidiu recorrer a todos os afiliados e amigos 
para agir, apresentar declarações às embaixadas 
israelitas em seus países, bem como às organizações 
internacionais para exigir a libertação imediata de 
todos os militantes palestinos nas prisões israelenses. 
Os manifestantes entregaram memorandos e enviaram 
cartas de protesto às embaixadas de Israel exigindo 
a libertação imediata de 4,600 prisioneiros políticos, 
pedindo:

-A libertação imediata de todos os presos políticos 
mantidos injustamente em prisões israelenses.
-Parar a colonização e o desmantelamento dos 
assentamentos.
-O levantamento imediato do injusto e desumano 
bloqueio da faixa de Gaza, a retirada do exército 
israelense de todos os territórios ocupados, que 
existem desde 1967, incluindo as terra de Golan e a 
área de Shebaa  do Sul Líbano.
-A demolição do muro racista.
-A criação de um Estado palestiniano independente, 
democrático e verdadeiramente livre, com Jerusalém 
como sua capital e o retorno de todos os-as refugiados-
as palestinos-as à sua terra natal.
-Que a comunidade internacional cumpre com as suas 
responsabilidades e implemente todas as decisões da 
ONU e do Conselho de segurança! (2012.10)

18-20: Sob o slogan “para uma educação pública, 
grátis e de qualidade para todos-as” e pela primeira 
vez na África, a FSM organizou em coordenação com 
a ODT-Marrocos, o Congresso Regional da FSM-
África para o setor da educação em Rabat, Marrocos. 
A FSM foi representada pelo companheiro Elsadig Ali, 
membro do Secretariado da FSM e da  SWTUF-Sudão. 
O Congresso foi realizado com grande sucesso e com 
uma presença maciça.

Sindicalistas e militantes de organizações de luta de 
classes participaram do Congresso, assim como muitos 
amigos da FSM e especialistas no setor do ensino na 

África, países como Marrocos, Argélia, Tunísia, Sudão, 
Mauritânia, a República Centro-Africana assim como 
sindicalistas imigrantes em Marrocos de Guiné Bissau, 
Congo, Mali, Botswana e Ruanda. Uma Comissão de 
sete membros foi eleita no final deste Congresso. Este 
comitê será encarregado de promover os objetivos 
primários da FSM, onde a educação procura o bem-
estar da sociedade de toda África e a satisfação 
contínua das necessidades crescentes das pessoas e 
não para o benefício dos capitalistas. (2012.11)

21-23: Reunião da Marcha Patriótica na Colômbia. A 
FSM foi representada pelo camarada Valentin Pacho, 
secretário-geral adjunto.

28: Reunião do Escritório Regional da América Latina. 
Camarada Ramon Cardona, responsável pelo Escritório 
Regional da América Latina e o camarada Valentin 
Pacho, secretário-geral adjunto da FSM participaram 
da reunião, bem como vários vice-presidentes da FSM 
e membros do conselho presidencial, coordenadores 
da FSM na região e representantes de organizações 
filiadas.

28: Assembleia Geral da KTAMS realizada em Chipre. 
A FSM foi representada por Pieris Pieri, coordenador 
da FSM do Escritório Regional Europeu.

29-30: A 2º Conferência Internacional da Juventude 
trabalhadora da FSM teve lugar em Havana, Cuba. 
Durante dois dias, 135 jovens trabalhadores-as 
sindicais da FSM, organizações filiadas e amigas de 35 
países ao redor do mundo discutiram com maturidade 
e entusiasmo, inspirados pelos princípios e valores 
do movimento sindical internacional classistas. Os-as 
delegados-as debateram sobre o desemprego juvenil e 
os desafios atuais da juventude trabalhadora também 
participaram na grande manifestação do primeiro de 
maio em Havana. Foi eleito um novo Secretariado 
da Juventude da FSM, que será encarregado de 
materializar o plano de ação aprovado pela conferência. 
A FSM foi representada por Ramon Cardona e Valentin 
Pacho. (2012.12)

MAIO 

1: Com a sua participação na manifestação do 
primeiro de maio, organizado pela PAME na Grécia, 
o secretário-geral da FSM expressou mais uma 
vez a calorosa solidariedade internacionalista dos-
as trabalhadores-as do mundo para a luta de longa 
duração dos-as trabalhadores-as gregos-as contra 
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as políticas de barbárie  implementadas pelo governo 
grego em cooperação com a União Europeia , o FMI e o 
Banco Central Europeu. A manifestação foi organizada 
pelos sindicatos gregos classistas frente à companhia 
“Helliniki Halivourgia” indústria do aço, cujos-as 
trabalhadores-as estão em greve contínua por quase 
seis meses, ficando na linha de frente da luta para toda 
a classe trabalhadora grega contra as demissões, os 
cortes salariais enormes, a pesada tributação etc...
A FSM esteve ao lado dos-as grevistas desde o início 
organizando iniciativas importantes, tais como dia 
de ação internacional em solidariedade com a sua 
luta. Dezenas de delegações estrangeiras visitaram 
a indústria do aço e se solidarizaram com os-as 
trabalhadores-as ao longo deste período.

1: 5º Congresso Nacional da CONEP realizado em 
Kathmandu, NEPAL. A FSM foi representada por 
Swadesh Dev Roye, secretário-geral adjunto da FSM, 
da CITU Índia.  Participaram 350 delegados-as no 
congresso e tomaram parte no comício do primeiro 
de maio. O Congresso elegeu o Comitê Executivo 
de 65 membros e aprovou 22 resoluções, analisando 
a situação crítica do Nepal e a orientação futura do 
movimento sindical nepalês. 

8: A reunião anual entre o Secretariado da FSM, 
a liderança das UIS´s e os chefes dos escritórios 
regionais da FSM foi realizada em Atenas, Grécia. O 
encontro foi mais um passo no sentido da execução 
das resoluções do 16º Congresso Sindical Mundial  
para o fortalecimento das UIS´s  e os escritórios 
regionais da FSM. O principal ponto da agenda da 
reunião: a preparação do dia internacional de ação em 
3 de outubro de 2012, foi amplamente discutido. Os-
as participantes reafirmaram a sua determinação em 
organizar no dia internacional de luta (3 de outubro 
de 2012) a luta em nível internacional, com greves, 
manifestações, mobilizações e atividades em dezenas 
de países dos cinco continentes para acabar com a 
exploração predatória das multinacionais, para exigir o 
direito a alimentos, água potável, moradia, medicação, 
educação, transporte, serviços públicos gratuitos de 
qualidade para todos-as .

9: Reunião para a Fundação da UIS Pensionistas 
realizada em Atenas, Grécia. Um comitê preparatório 
foi eleito para dar continuidade aos preparativos do 
Congresso fundador, a ser realizado no início de 2013 
na Espanha.

10-30: Curso de formação internacional da OIT sobre 
“políticas sociais para a promoção do trabalho decente”, 
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realizada em Genebra, Suíça. A FSM foi representada 
pela Sra. Léa Florença BAMBERT da CGT-FL, Gabão.

15-16: Reunião do Sindicato Geral dos serviços 
sociais e administrativos, realizada no Cairo, Egito 
sobre o tema “os problemas dos-as trabalhadores-
as na faixa de Gaza. Consequências da pobreza e 
desemprego para os-as palestinos-as”. A FSM foi 
representada pelo secretário-geral da FSM, George 
Mavrikos e Mohammed Iqnaibi, representante da FSM 
para Palestina e conselheiro em questões árabes. 
(p:2012.11)

21-23: 5° Encontro Sindical da Nossa América no 
México. O Secretariado da FSM foi representado pelo 
camarada Valentin Pacho, secretário-geral adjunto da 
FSM.

22-25: Primeiro tribunal internacional sindical 
organizado pela FSM e a associação de advogados do 
trabalho da Colômbia em Bogotá.

22: Seminário conjunto da FSM e da OIT sobre 
“Proteção da maternidade no trabalho”, realizada 
em Johanesburgo, África do Sul. O seminário foi 
organizado pela NEHAWU. Alexandra Liberi, chefe 
do departamento de comunicações de mídia da FSM 
abordou as questões e os direitos de maternidade nas 
atividades do dia-dia e apontou o objetivo global deste 
projeto que é de proteger os direitos de maternidade das 
trabalhadoras, melhorar a sua representação e reforçar 
seu protagonismo organizando e desenvolvendo 
políticas sindicais  a favor dos direitos da maternidade.

23-26:  Congresso nacional da NUM realizado em 
Johanesburgo, África do Sul. A FSM foi representada por 
Swadesh Dev Roye, secretário-geral adjunto da FSM, 
CITU-Índia e Alexandra Liberi, chefe do departamento 
de mídia e comunicações da FSM. (2012.12)

25:  Reunião do Conselho Executivo da CGTL Líbano 
na ocasião do dia da libertação. A FSM foi representada 
pelo camarada Apostolos Sotiropoulos, representante 
permanente da FSM na UNESCO.

29: Reunião preparatória da FSM com entidades 
filiadas e amigas para a 101° CIT em Genebra, Suíça.

JUNHO

30-14: A FSM participou com uma delegação de alto 
nível multitudinária na 101ª sessão da Conferência 

Internacional do Trabalho e expressou nas comissões 
e no plenário, as demandas da FSM em benefício da 
classe trabalhadora em todas as questões nacionais e 
internacionais.

4-8: 9º Congresso da NUMSA realizado em Durban, 
África do Sul. A FSM foi representada pelo secretário-
geral da FSM, George Mavrikos e Mohammed Iqnaibi, 
representante da FSM para Palestina e conselheiro em 
questões árabes.

7: Reunião da FSM sobre as transnacionais organizada 
na OIT-Genebra no âmbito da 101° Conferência 
Internacional do Trabalho.

11: Conselho presidencial Informal da FSM e Conselho 
de amigos – atividade sobre a liberdade de associação 
e direitos sindicais.

13: Atividade da FSM de solidariedade com a Palestina 
no âmbito da 101ª CIT

12-14: A FSM e suas organizações afiliadas TUPAS, 
NATU, KATIPUNAN, BMP organizaram um seminário 
conjunto sobre o tema da “Tráfico de Mulheres e 
Crianças”. O seminário teve lugar em 12 de junho, o 
dia mundial do trabalho infantil foi realizado em Manila, 
nas Filipinas, uma cidade com forte tráfico de mulheres 
e  de crianças. A FSM foi representada por Tasia 
Koutsoupi. (2012.13)

20-22: Congresso Nacional da LAB Sindikatua no País 
Basco. A FSM foi representada por Valentin Pacho, 
secretário-geral adjunto.

21: O Escritório Regional da FSM na África do 
Sul, em coordenação como os sindicatos filiados à 
FSM: NUMSA, NEHAWU POPCRU, CEPPWAWU 
organizaram em 21 de junho em Pretoria, África do Sul 
um Conselho sindical multitudinário, que se encerrou 
com uma marcha de solidariedade com a luta palestina 
em direção à embaixada de Israel. Os-as manifestantes-
as entregaram uma carta exigindo a libertação dos 
4,700 presos políticos detidos nas prisões israelenses.

29-30:  Reunião da Juventude Trabalhadora da FSM  
-  Cone Sul foi realizada em Buenos Aires, Argentina. 
Os principais temas discutidos na reunião foram 
a luta contra o desemprego, para plenos direitos 
na segurança social, trabalho e  salários contra a 
flexibilidade do emprego. A FSM foi representada por 
Ramon Cardona, Coordenador Regional. 65 delegados-
as de 32 organizações da Argentina, Chile, Paraguai, 
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Uruguai, Brasil, Equador, México e Cuba, elaboraram 
um plano de ação com as iniciativas que terão lugar 
em diferentes países da América Latina. Uruguai foi 
proposto para sediar o encontro da Juventude FSM do 
Cone Sul em 2013.
As principais iniciativas da Secretaria de Juventude 
da FSM foram apoiadas pelos trabalhadores-as 
reunidos na Argentina. Encontros regionais de 
solidariedade internacional e de formação sindical 
serão organizados. A Secretaria de juventude 
organizará uma ação internacional pela libertação dos 
5 cubanos, para o reconhecimento do Estado Palestino, 
para o fortalecimento da luta anti-imperialista, pela 
solidariedade com o povo do Saara Ocidental e o povo 
Swazi.

JULHO

13-16: Um seminário sobre “Meios de comunicação 
social e o movimento sindical” foi organizado 
conjuntamente em Kathmandu, Nepal com as entidades 
filiadas à FSM. A FSM foi representada pela responsável 
de meios de comunicação social e departamento de 
comunicações, Alexandra Liberi. A FSM também foi 
convidada e deu um discurso de saudação durante 
a reunião do Conselho da Associação Nacional de 
Professores do Nepal (NNTA). (2012.14)

12-17: Uma escola de Verão da FSM foi organizada 
conjuntamente com a SNAPEST na Argélia, sob o título 
“ Escola pública, cidadania e mobilização sindical”. 
A FSM foi representada por Yacine Ben Chikha, 
conselheiro na África.

17:  A reunião do setor do transporte por terra da região 
do Nilo realizou-se no Cairo, Egito com grande sucesso. 
A FSM foi representada por Lulamile Sotaka, membro 
conselho presidencial da FSM da África do Sul e 
coordenador do escritório de África do Sul FSM, Motajo 
Abdul Kareem, membro do conselho presidencial da 
FSM de Nigéria e secretário geral do sindicato nacional 
dos-as funcionários-as do transporte aéreo e George 
Pontikos, responsável do departamento de relações 
internacionais da PAME.

17: CTA da Andaluzia organizou o seu 3º Congresso. 
Quim Boix, membro do conselho presidencial 
representou a FSM.

17-18: A 3ª reunião de jovens trabalhadores-as da 
América Central foi hospedada em Manágua, Nicarágua, 
sob o tema “Jovens trabalhadores-as enfrentando 
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novos desafios”. O evento construiu consenso e 
coordenação sobre as questões da juventude na região, 
problemas como pobreza, desemprego, criminalidade, 
falta de educação, toxicodependência etc... como 
consequências do sistema capitalista.

18-19: Mohammed Iqnaibi, representante da FSM 
para Palestina e consultor sobre questões árabes 
representou a FSM no Congresso fundador da BLUFF 
(Bahrain Labour Union Free Federation.) Federação 
Sindical Livre de Bahrain.

21-23: Premal Kumar Khanal, membro do conselho 
presidencial da FSM participou na Assembleia do 
Conselho da Paz Mundial e na Conferência da 
Paz Mundial que teve lugar em Kathmandu, Nepal, 
organizado pelo Conselho Mundial da Paz.

21-25: O secretário-geral da FSM, companheiro 
George Mavrikos visitou Nova York e realizou uma 
reunião bilateral com as organizações sindicais e 
militantes sindicalistas, amigos da FSM na América do 
Norte. Durante sua visita ele tomou a palavra em uma 
reunião do Hospital 1199 e no centro de saúde dos-
as trabalhadores-as, realizou uma palestra no Instituto 
Murphy, centro de estudos do trabalho e educação 
de trabalhadores-as e participou de um comício de 
trabalhadores-as e realizou reuniões bilaterais com os 
líderes do movimento Ocupar Wall Street.

20: A FSM organizou mobilizações em embaixadas 
e consulados do Reino da Suazilândia e entreguou 
memorandos, denunciando a política anti-trabalhista 
do governo Swazi exigindo o reconhecimento imediato 
da nova confederação sindical Swazi TUCOSWA.

AGOSTO

29-12: os escritórios centrais da FSM organizaram 
em Atenas, um curso sindical de duas semanas 
para sindicalistas da África do Sul, no espírito das 
resoluções do VI° conselho presidencial  para melhorar 
a educação sindical.

20-23: Valentin Pacho, secretário-geral adjunto, 
representou a FSM no XII° Congresso Nacional da 
FNTMMSP no Peru.

24-26: Lulamile Sotaka, Coordenador Regional da 
FSM e Alexandra Liberi, responsável da mídia e 
departamento de comunicações representaram a FSM 
no 8º Congresso do Sindicato dos-as Trabalhadores do 

Metal e aliados da Namíbia  (MANWU) em Namíbia.

25-28: Marcela Maspero, membro do conselho 
presidencial da FSM representou a FSM no 20º 
Congresso Nacional da GAWU (Sindicato dos-as 
Trabalhadores-as da Agricultura de Guiana) na Guiana.

28-30: O Fórum Sindical Internacional de 2012 
realizado em Pequim em 28-30 de agosto de 2012 por 
ACFTU foi intitulado “Respeitando o trabalho e proteger 
os direitos dos-as trabalhadores-as”. A FSM participou 
com uma delegação de alto nível chefiada por H. 
Mahadevan e Dev Roye, secretários gerais adjuntos, 
Abdulkarem Motajo, membro do conselho presidencial 
da FSM e Fikile Majola, secretário-geral da NEHAWU 
África do Sul. Foi o 8º Fórum no qual participaram 115 
delegados-as representando mais de 64 sindicatos de 
54 países do mundo.
Em nome da FSM, o camarada Mahadevan tomou 
a palavra na sessão plenária com um discurso de 
saudação. Os-as jovens sindicalistas, participaram da 
abertura do fórum sindical internacional 2012 e seguirão 
um programa de treinamento separado em Pequim e 
em outras cidades, especialmente preparados pelo 
departamento internacional da ACFTU.

28-30: No quadro da cooperação mútua entre a FSM 
e ACFTU China, uma delegação de 8 jovens da FSM 
composta por sindicalistas africanos da África do Sul, 
Nigéria, Gabão, Senegal, Gâmbia camarões e Costa 
do Marfim representando organizações filiadas à FSM 
viajou para a Pequim-China para um programa de duas 
semanas de formação sindical.

29-31: O Congresso Mundial de Mineração foi 
organizado pela UIS MM, a FSM e a Confederação de 
mineração do Chile, em Santiago, Chile, com grande 
sucesso. Participaram no Congresso mais de 112 
delegados-as de diversos países da Europa, América 
e Ásia, onde a mineração é especialmente relevante, 
tais como Chile, Argentina, Brasil, Colômbia, Quebec, 
Portugal, Índia e outros. O conselho presidencial da 
FSM foi representado por José Ortiz.
Houve ricos debates sobre os diferentes aspectos e 
problemas da atividade, como a segurança e saúde 
no sector, a situação da mineração em alta altitude, 
terceirização e responsabilidade socioambiental das 
corporações transnacionais de mineração e das 
indústrias extrativas. (2012.15)

SETEMBRO
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8-9:  16º Congresso Nacional da NFIRTW realizado em 
Hyderabad, na Índia. A FSM foi representada por uma 
delegação da VGCL.

14-15: Encontro nacional dos trabalhadores-as e 
sindicalistas classistas foi organizado em Bogotá, 
Colômbia. A FSM foi representada por Ramon Cardona, 
Coordenador Regional. (2012.16)

17-21: Uma delegação de alto nível chefiada por 
George Mavrikos, SG da FSM, incluindo Swadesh Dev 
Roye, SGA da FSM participaram do 11º Congresso 
Nacional da COSATU em Johanesburgo, África do Sul. 
O Congresso tomou a resolução que a COSATU devia 
filiar-se à FSM. (2012.17)

19-20: O 20º Congresso da FISE- Federação 
Internacional Sindical da Educação teve lugar em 
Caracas Venezuela, organizada pela FSM, a FISE   
e o Sindicato Nacional Fuerza Unitaria Magisterial - 
(SINAFUM). 24 países (Ásia, África, Europa, América 
Latina, América do Norte, Médio Oriente), 31 sindicatos, 
250 delegados-as, professores-as participaram. A 
liderança da FSM foi representada pelo camarada 
Valentin Pacho, secretário-geral adjunto da FSM.

O congresso votou o documento: declaração de 
Caracas sobre a educação, votou o plano de ação da 
FISE 2012-2013, elegeu por votação a nova liderança  
da FISE, o novo secretário-geral, camarada Orlando 
Perez e Presidente camarada Hassan Ismail. Durante 
o Congresso, 10 novos sindicatos solicitaram a sua 
filiação oficial à FISE. (2012.18)

OUTUBRO

3: Dia de ação internacional bem sucedido organizado 
pela FSM, seus filiados e amigos tendo como tema 
central as necessidades vitais como “comida, água, 
remédios, livros, moradia para todos-as”, denunciando 
a atividade das corporações transnacionais que estão 
saqueando os recursos naturais do povo. Greves, 
manifestações, atividades foram organizadas em 
mais de 45 países, com a participação de centenas 
de milhares de trabalhadores-as em todo o mundo. 
Significativos materiais informativos e publicações 
com este conteúdo e exigências foram distribuídos e 
discutidos no mundo inteiro.
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A atividade central da FSM foi organizada 
conjuntamente pela USB Itália,  PAME- Grécia  e a UIS 
Agro-alimentar em Roma, Itália como um protesto frente 
aos escritórios da FAO exigindo preços baratos para os 
produtos essenciais para todas as pessoas ao redor 
do mundo. Este protesto foi acompanhado também por 
outros sindicalistas de vários continentes. Nesses dias 
a USB da Itália e UIS Agro-alimentar conjuntamente 
organizaram um seminário.

Igualmente importantes iniciativas foram tomadas em 
outros países. Por exemplo, na Índia todas as seis filiais 
participaram nas manifestações em em várias cidades. 
Havia também ações iniciadas separadamente por 
algumas UIS (Construção, Finanças). Cartazes, 
baseados no mesmo projeto feito pela FSM, foram 
traduzidos para diferentes línguas indianas como o 
Hindi, Tamil, Bengali etc... Vários milhares de panfletos 
foram distribuídos como materiais de campanha em 
diferentes línguas indianas durante o período de 
campanha, fazendo a propaganda para a FSM.

6-7: A Cimeira Regional Ásia-Pacífico da FSM iniciada 
na Fundação Instituto em Colombo, Sri Lanka, com 
a participação de um grande número de delegados-
as da região da Ásia e do Pacífico. Representantes 
de vários sindicatos da ilha participaram do encontro 
que foi organizado com sucesso pela Inter Company 
Employees Union and All Ceylon Trade Union 
Federation. Representantes sindicais da Índia, 
Bangladesh, Nepal, Malásia, Vietnã e Camboja, 
incluindo 24 membros com o secretário-geral adjunto 
da WFTU, H. Mahadevan participaram desta reunião e 
discutiram exaustivamente sobre o funcionamento e as 
condições de vida dos-as trabalhadores-as na região, 
o plano de ação dos Escritórios Regionais da FSM e a 
necessidade de coordenar as ações dos membros e 
amigos da FSM em lutas conjuntas. (2012.19)

11-12: A FSM esteve representada na Conferência 
Internacional sobre a indústria de borracha, organizado 
pela FNIC (Federação dos Trabalhadores-as de 
produtos químicos) da CGT na França pela camarada 
Alexandra Liberi, responsável de mídia de massa e 
departamento de comunicações.

12-14: Lulamile Sibanda, membro do Comitê de 
Juventude dirigiu uma mensagem de apoio para as 
lutas da juventude trabalhadora na África do Sul na 
conferência da Juventude do fórum da NUMSA em 
Johanesburgo, África do Sul

21-23: Quim Boix, Membro do conselho presidencial 

e Vuyo Bikitsha,  Escritório Regional da FSM África, 
representaram a FSM no 7º Congresso da UGTSARIO 
no Saara Ocidental.

22: Com uma carta dirigida ao governo de Camarões 
e à OIT, o Secretariado da FSM denunciou em 22 
de outubro de 2012, a prisão do líder da FESCOS-
CAM, Boris Bonifácio Mbah, sob as ordens da MTN 
Camarões.

25-28: Representando a solidariedade para as lutas 
dos-as trabalhadores-as sul-africanos-as, Lulamile 
Sotaka e Vuyo Bikitsha do Escritório Regional da 
África-FSM representaram a FSM na conferência 
de solidariedade internacional que teve lugar em 
Johanesburgo, África do Sul.

NOVEMBRO

1-2: Encontro das UIS´s com o Secretariado da FSM 
foi organizado em Chipre sob o tema: “perto dos 
locais de trabalho, construir as organizações setoriais 
militantes.  Devemos coordenar nossas lutas em nível 
internacional”. (2012.20)

1-16: A FSM participou da 316° sessão do corpo diretivo 
da OIT em Genebra, Suíça. A delegação apresentou as 
resoluções dos órgãos coletivos da FSM para o reforço 
da presença da FSM em organizações internacionais 
e a defesa dos direitos do povo trabalhador sobre as 
questões regionais e internacionais.

7-8: A conferência internacional da FSM sobre a 
energia teve lugar em Teerã, Irã. A conferência 
intitulada “As estradas da energia – a agressividade dos 
imperialistas, em detrimento dos trabalhadores-as e do 
povo” foi organizada pela Casa dos-as Trabalhadores-
as do Irã. Uma importante resolução adoptada pela 
conferência para os-as trabalhadores-as no sector 
da energia em todo o mundo. 45 delegados-as de 13 
países participaram da conferência.

9: Uma reunião preparatória para o próximo 
Congresso da nova UIS Pensionistas foi hospedada 
em Atenas, Grécia. Valentin Pacho, SGA representou 
o Secretariado.

10: Valentin Pacho, SGA da FSM representou a 
organização no 20º Congresso da Federação de 
Aposentados do setor privado em Atenas na Grécia.

17: Enquanto o exército israelense massacrava o povo 
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palestino, a FSM manifestou a sua forte condenação 
contra a política do governo israelense, com o apoio 
dos EUA e organizou eventos de solidariedade com a 
luta do povo palestino. Neste contexto, uma delegação 
da FSM chefiada pelo secretário geral e acompanhado 
por militantes palestinos na Grécia colocaram uma 
coroa de flores em um evento honorário para as vítimas 
na faixa de Gaza.

17-27: Seminário de duas partes foi co-organizado 
pela FSM e suas filiadas na América Central e 
especificamente no Panamá, Guatemala, El Salvador, 
Nicarágua, Costa Rica, no âmbito das resoluções 
coletivas da FSM para o aprimoramento da educação 
sindical. As palestras de Alexandra Liberi, responsável 
da mídia de massa e departamento de comunicações 
e Ilias Baltas, jornalista em cooperação com a FSM 
lembraram o papel dos meios de comunicação nas 
lutas do movimento sindical internacional. (2012.21)

27-30: O 40º Congresso Nacional da AITUC-Índia, 
membro fundador da FSM e conhecido mundialmente 
pelo seu papel histórico no movimento sindical da Índia 
teve lugar em Mumbai, na Índia. A FSM foi representada 
pelo camarada Mzwandile Michael Makwayiba, membro 
do Conselho de Presidencial da FSM e presidente da 
NEHAWU, África do Sul.

29-30: O Congresso Internacional da UIS Energia 
realizou-se em Caracas, Venezuela. Mais de 
70 representantes de 29 países participaram, 
enriqueceram as resoluções e o plano de ação da 
UIS Energia  e elegeram a nova liderança: Presidente: 
Martin Esparza do SME México e o secretário-geral, 
Simon Mofokeng de CEPPWAWU, África do Sul. Além 
disso, os vice-presidentes de cada região foram eleitos, 
bem como uma Comissão de Finanças para melhorar 
a coordenação e a atividade da UIS Energia. A FSM foi 
representada por Pacho de Valentin. (2012.22)

29 e 30: As entidades filiadas à FSM em Dakar, 
Senegal, organizaram um seminário em coordenação 
com a FSM sobre  “Migração Laboral”. A FSM foi 
representada pelo camarada Quim Boix, membro do 
conselho presidencial da FSM e Yacine Ben Chicka, 
conselheiro da FSM na África.

DEZEMBRO

1-7: o 10º Congresso Ordinário da OATUU teve lugar 
em Argel, na Argélia. 150 delegados-as de todos os 
países africanos participaram do Congresso, bem 
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como muitos representantes de outros continentes. 
A FSM foi representada por Muhammad Shabban 
Azzouz, presidente da FSM e Motajo Abdul Kareem, 
membro do conselho presidencial da FSM da Nigéria.

3: Companheiro Apostolos Sotiropoulos, representante 
permanente da FSM na UNESCO, participou do evento 
organizado para o dia internacional das pessoas com 
deficiência.

3-4: Reunião de secretariado da UITBB teve lugar 
em Vigo, Galícia. A FSM foi representada por Arthur 
Sequeira, membro do Secretariado.

5-16: O escritório central da FSM organizou em Atenas, 
um curso sindical de duas semanas para sindicalistas 
da Latina e América Central, no espírito das resoluções 
do VI Conselho presidencial para melhorar a educação 
sindical. (2012.23)

6-7: O secretário-geral fez um discurso no 26° 
Congresso Nacional da PEO em Larnaka, Chipre.

12-14: Na conferência sindical de solidariedade 
com Palestina organizada pela UNESCO, a FSM foi 
representada pelo companheiro Apostolos Sotiropoulos, 
representante permanente na UNESCO.

14-15: Na conferência sindical solidariedade com a 
Palestina, organizada em Portugal pela CGTP-IN, a 
FSM foi representada por Valentin Pacho, secretário-
geral adjunto.

HOSPEDAGEM DAS DELEGAÇÕES 
ESTRANGEIRAS:

JANEIRO

22-27: A liderança da POPCRU- Sindicato de Policia, 
Prisões e Direitos Civis da África do Sul- aceitando o 
convite da FSM visitou oficialmente a sede da FSM. 
A delegação de 6 membros composta por Nkosinathi 
Theledi, secretário-geral da POPCRU, Nkosinathi 
Mabhida, vice presidente da POPCRU, Thandi 
Shimange, 1º Vice-Presidente da POPCRU, Prudence 
Marekwa, 2º Vice-Presidente da POPCRU, Thulani 
Sibusiso Nsele, tesoureiro de POPCRU (Provincia de 
Mpumalanga) e Marurung Masemola Frans, tesoureiro 
da Província de Limpopo da POPCRU se encontraram 
oficialmente e discutiram com a liderança de FSM na 
sua sede. Durante sua estadia em Atenas, POPCRU 

teve um programa rico de reuniões e discussões 
sindicais e políticas . Como resultado destas reuniões 
POPCRU apresentou um pedido de filiação oficial 
como membro pleno da FSM.

MARÇO 

28-29: Uma delegação de três membros da  Federação 
de Sindicatos de Botswana  (BFTU), camarada Allan 
Keitseng, Presidente da BFTU, camarada Gadzani 
Mhotsha, secretário-geral e camarada Amelia Seitshiro, 
Secretária da Mulher da BFTU visitou os escritórios 
centrais da FSM e realizou reuniões bilaterais com o 
Secretariado da FSM.
Em um ambiente acolhedor e fraterno a BFTU e a FSM 
concordaram em reforçar as suas relações e cumprir 
um plano de ação comum num futuro próximo, bem 
como a necessidade de uma estreita cooperação entre 
BFTU e novo  Escritório Regional FSM África, em 
Johanesburgo, África do Sul.
Durante sua visita a Atenas, na Grécia, a delegação de 
Botswana também realizou reuniões com organizações 
sindicais militantes gregas e com a liderança da PAME.

ABRIL

3-5: Uma delegação do Egito composta por Mahmoud 
Sami Ahmed Mohamed Ali, presidente do sindicato 
dos trabalhadores-as do setor público & administrativo  
(GTUPAWU) e Mostafa Mohamed Zaki Rostom, chefe 
do departamento de relações internacionais, visitou a 
sede da FSM após um convite oficial dela. GTUPAWU 
apresentou um pedido de filiação oficial como membro 
pleno da FSM e concordou em reforçar as suas 
relações com a FSM.

21-25: Em um espírito fraterno e militante, o secretário-
geral da FSM realizou reuniões bilaterais com o 
camarada Andrey Prigor, representante da ZHANARTU 
do Cazaquistão. Prigor aceitou o convite da FSM e  
visitou a sede (22-25 de abril). Ele teve uma reunião 
bilateral com dirigentes sindicais gregos e com a 
liderança da PAME.
Durante os encontros bilaterais FSM-ZHANARTU 
ambos os lados tiveram a oportunidade de trocar 
experiências  sobre as condições da classe trabalhadora 
no Cazaquistão e no mundo, os desafios e as lutas do 
movimento sindical, o tipo de movimento sindical que 
a classe trabalhadora precisa hoje em um ambiente 
onde as rivalidades inter-imperialistas se intensificam. 
A FSM e ZHANARTU irão coordenar sua ação em nível 
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nacional e internacional, com o objetivo de fortalecer a 
livre e democrática atividade sindical. Ambos os lados 
concordaram em reforçar as suas relações e promover 
um plano de ação comum num futuro próximo.

MAIO

28-1: Mohammed Hamzeh e Nasreen Mohammadifar 
da Casa dos-as Trabalhadores-as do Irã visitaram os 
escritórios centrais da FSM.

JULHO

1-6: O secretário-geral da FSM teve uma reunião 
bilateral com a delegação do Sindicato Geral dos-as 
Trabalhadores-as do Correio e das Comunicações do 
Egito.

SETEMBRO 

11-15: Foi realizada uma reunião com uma delegação 
de ato nível em Atenas entre a (NUM) (Sindicato de 
Mineiros-as) da África do Sul, representado pelo seu 
Presidente camarada Senzeni Zokwana e Marcelo 
Sambatha Coordenador Regional para Carletonville 
e a FSM representada pelos camaradas, George 
Mavrikos, Secretário Geral, Mohammed Iqnaibi-da 
GUPW Palestina e conselheiro para assuntos do 
Oriente Médio e Apostolos Sotiropoulos, representante 
permanente da FSM na UNESCO.
A reunião teve lugar em um espírito de camaradagem, 
sincero e militante. Houve uma troca de experiências 
e um debate profundo sobre a situação dos-as 
trabalhadores-as na África do Sul e em todo o mundo.
Houve uma discussão sobre os desenvolvimentos 
nas minas da multinacional Lonmin e a situação foi 
analisada pela NUM. Houve também uma discussão 
sobre a importância do 11° Congresso da COSATU e o 
próximo Congresso da ANC.
Através da discussão aberta, democrática e fraterna, 
houve acordo entre as duas delegações sobre:
-Iniciativas conjuntas pelos direitos dos-as mineiros-as, 
as condições de saúde e segurança, os salários, as 
relações de trabalho, os direitos de segurança social.
-A continuação do esforço conjunto para que a 
COSATU desenvolva um papel de primeira ordem em 
nível internacional através das linhas da FSM.
-A posição comum de defender o povo palestino, 
a revolução cubana contra os planos imperialistas. 
-Nossa coordenação no âmbito das organizações 
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internacionais em benefício dos-as trabalhadores-as e 
os-as desempregados-as. (2012.25)

OUTUBRO

22-24: Uma delegação de alto nível do Congresso do 
Trabalho da Libéria (LLC) liderado pelo secretário-geral 
Moses P. Barwror visitou os escritórios centrais para 
discussões bilaterais com o Secretariado da FSM.

NOVEMBRO

17-21: Com um espírito fraterno e militante, o 
secretário-geral da FSM realizou uma reunião bilateral 
com o camarada Anyango Lucy Ekadu, presidente do 
Sindicato dos Jornalistas de Uganda.
Durante a reunião ambos os lados tiveram a 
oportunidade de trocar experiências sobre as 
condições da classe trabalhadora em Uganda e no 
mundo, os desafios e as lutas do movimento sindical. 
Ambos os lados concordaram em reforçar as suas 
relações e promover um plano de ação comum num 
futuro próximo.

26-29: Uma delegação da recém-fundada  BLUFF- 
Federação Sindical Livre do Bahrain visitou os 
escritórios centrais e manteve discussões bilaterais 
com o Secretariado da FSM para construir o quadro 
da cooperação e coordenação em benefício das 
lutas dos-as trabalhadores-as do Bahrein e da classe 
trabalhadora internacional comum. (2012.24)

DEZEMBRO

9-11: Uma delegação da CGTP-IN Portugal, chefiada 
pelo secretário geral Armenio Carlos, visitou os 
escritórios centrais e foram mantidas conversações 
bilaterais com o Secretariado da FSM para o 
aprofundamento da cooperação entre as organizações 
e a coordenação da luta especialmente na Europa e a 
estrutura das lutas da classe trabalhadora e dos pobres 
pelos seus direitos contra as medidas anti-trabalhistas 
impostas para a superação da crise capitalista na 
Europa.

12-18: Uma delegação de alto nível da CONEP-Nepal 
visitou os escritórios centrais da FSM para discussões 
bilaterais com o Secretariado para aprofundar as 
relações entre as organizações e a coordenação para 
a luta dos-as trabalhadores-as no Nepal, Ásia e no 

mundo. (2012.26)

14-16: Uma delegação de alto nível da CGT Líbano 
visitou os escritórios centrais da FSM para discussões 
bilaterais com o Secretariado para aprofundar as 
relações entre as organizações e a coordenação para a 
luta dos-as trabalhadores-as no Líbano, Oriente Médio 
e no mundo.
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JANEIRO

4-6: 20º Congresso da  AIUTUC-Índia realizado em 
Karnataka, na Índia. A FSM foi representada pelo 
camarada George Pontikos, chefe do departamento de 
relações internacionais da PAME.
16-18: Congresso do Sindicato Geral dos Professores 
da Palestina em Ramallah, Palestina. A FSM e FISE 
foram representadas pela camarada Alexandra Liberi, 
chefe do departamento  da mídia de massa e  de 
comunicações. (2013.1)

18-20: 23° Congresso da Federação dos-as 
Trabalhadores-as da construção da Grécia  realizado 
em Atenas, Grécia. A FSM foi representada pelo 
camarada Manuel Montero Bistilleiro de Cuba CTC em 
nome do Secretariado da FSM.

23: 1º grupo consultivo da ONU realizado na cidade 
de Nova York. A FSM foi representada pelo Dr. Frank 
Goldsmith, representante da FSM em Nova York.

FEVEREIRO

4-6: 2º Reunião Pan Africana dos filiados e amigos 
da FSM  realizada em Cartum, Sudão. Sindicalistas 
da África representando 37 países e a liderança de 
FSM realizaram uma reunião exitosa. A Federação dos 
Sindicatos de Trabalhadores-as de Sudão (SWTUF) 
sediou esse importante evento de trabalhadores-as. 
A grande participação, o diálogo aberto, democrático, 
a crítica e autocrítica, a qualidade dos debates e 
resoluções confirmaram o curso ascendente da FSM 
e sua presença dinâmica na África. O Secretário-geral 
da FSM, George Mavrikos fez um discurso durante a 
abertura desta importante reunião. (2013.2,3,4)

9-12: 27° conferência da AIBEA realizada em Cochin- 
Índia . A FSM foi representada pelo seu secretário-geral 
camarada George Mavrikos.

18-20: Reunião da Comissão de controle de finanças 
na sede da FSM em Athenas. George Mavrikos, 
secretário-geral da FSM participou do encontro.

20-21: Fórum de diálogo Global sobre os efeitos da crise 
econômica na indústria de Aviação Civil foi realizado 
na OIT, Genebra Suíça. A FSM foi representada pelo 
camarada Motajo Abdul Kareem, membro do conselho 
presidencial da FSM da Nigéria.
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23-24: XV° Congresso do Partido Comunista da 
Federação Russa realizado em Moscou, Rússia. A FSM 
foi representada pelo seu secretário-geral camarada 
George Mavrikos, camarada Pieris Pieri, coordenador 
do Escritório Regional FSM- Europa e camarada Timur 
Narykov, intérprete.

27-28:  Seminário das Nações Unidas  sobre assistência 
ao povo palestino “Desafios e oportunidades na nova 
realidade do estado sob a ocupação” realizado em 
Roma, Itália. A FSM foi representada por Mohammed 
Iqnaibi, representante da FSM para a Palestina, 
conselheiro em questões árabes.

MARÇO

7-8: 7ª reunião de conselho presidencial de FSM 
realizado em Lima, Peru, sediada pela CGTP. Os 
líderes sindicais discutiram os problemas agudos da 
classe trabalhadora internacional e organizaram a 
resposta unida e coordenada do movimento sindical 
com orientação classista. Líderes sindicais de 31 
países dos cinco continentes estavam participando 
no corpo principal da FSM e chegaram a Lima para 
participar nos trabalhos e deliberar sobre as formas de 
fortalecer o movimento sindical classista nos tempos de 
aprofundamento da crise capitalista que está afetando 
o planeta.

A reunião do conselho presidencial da FSM discutiu 
o rico relatório de atividades da organização no ano 
de 2012, os desenvolvimentos na economia global e 
seus principais setores estratégicos, bem como seu 
impacto sobre a vida e as condições de trabalho do 
povo trabalhador, a programação do plano de ação da 
FSM para o ano de 2013. Alguns milhões de membros 
também se adicionaram ao poder da FSM com novas 
filiações de grandes organizações que requereram a 
adesão.
Os trabalhos da reunião do conselho presidencial 
foram inaugurados em 6 de março, em uma massiva 
cerimônia aberta , que homenageou o Presidente da 
Venezuela Rafael Hugo Chávez Frias e expressou a 
solidariedade da FSM  ao povo venezuelano. (2013.5)

7-8:A FSM organizou um seminário sobre “privatização 
e Segurança Social”, em cooperação com a OIT em 
Lima, Peru. CGTP, Peru sediou esta atividade.

7-28: 317 ° sessão do corpo governante da OIT 
realizada em Genebra, Suíça. A FSM foi representada 

pelo camarada Manuel Montero Bistilleiro, membro do 
secretariado da FSM, Maximos Aligisakis e Nikolas 
Ghiokas, representantes da FSM, bem como por 
Yaqoob Yousif Mohd, Osama Salman e Ali AlBinali do 
Bahrein.

8: Dia International da Mulher comemorado com muita 
força em muitos países.

25 de março – 4 de abril: no quadro da cooperação 
mútua entre a FSM e ACFTU China, uma delegação 
de 12  Mulheres da FSM  composta por sindicalistas 
do mundo árabe, representando entidades filiadas à 
FSM, viajou para Pequim- China  para participar de 
um programa de uma semana de formação sindical. 
(2013.6)

ABRIL

4-8: 14° Conferência da Central Sindical da Índia- CITU-
Índia realizada em Kannur, Kerala, na Índia. Camarada 
George Mavrikos, secretário-geral da FSM fez seu 
discurso frente aos 2000 delegados-as eleitos-as 
representando milhões de trabalhadores-as indianos-
as. O secretário-geral da FSM e a liderança da CITU 
discursaram durante o maciço comício  militante que 
seguiu o fim dos trabalhos da conferência.
O Conselho Nacional da AITUC-Congresso de Todos 
os Sindicatos da Índia aconteceu na Capital de Kerala, 
Thiruvananthapuram ao mesmo tempo e convidou o 
secretário-geral da FSM para a reunião do recém-eleito 
conselho geral nacional da AITUC. O secretário geral 
da FSM conseguiu assistir à Conferência nacional da 
AITUC realizada em Mumbai. No entanto, enviou uma 
mensagem de solidariedade, como ele novamente 
não conseguiu participar devido à escassez de tempo. 
(2013.7)

9-11: Sob o lema “Para uma boa governação, segurança 
social e dignidade do trabalho na nova Constituição, 
sindicatos com direitos políticos” aconteceu a 9ª 
Conferência Nacional da NEGEO (Organização Sindical 
dos-as empregados-as do governo de Nepal, o principal 
sindicato filiado à CONEP realizou-se em Kathmandu, 
Nepal. A FSM foi representada pelo camarada Lulamile 
Sotaka, membro do conselho presidencial, presidente 
da UIS Serviços Públicos e coordenador do escritório da 
África anglófona, pelo camarada Premal Khumar Kanal, 
membro do conselho presidencial, representando a 
CONEP. Camarada Alexandra Liberi do departamento 
da Mídia e Comunicação representou a FSM .
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15-22: 40° conferência da OIT- Países Árabes 
realizada em Argel, Argélia. A FSM foi representada 
por Mohammed Iqnaibi, representante da FSM para 
a Palestina, consultor sobre questões árabes e pela 
camarada Alexandra Lymperi, chefe do departamento 
de mídia da FSM.

25-29: Conferência Internacional do Conselho Mundial 
da paz em solidariedade com o povo sírio teve lugar 
em Istambul e Antioquia, na Turquia. A FSM foi 
representada pelo camarada George Pontikos, chefe 
do departamento de relações internacionais da PAME.

27: Simpósio Internacional da POPCRU realizada 
na Zâmbia. A FSM foi representada pelo camarada 
Lulamile Sotaka, coordenador do escritório da FSM- 
África anglófona

29: Reunião Regional da FSM para América Latina e 
o Caribe. Secretariado da FSM foi representado por 
Valentin Pacho, secretário-geral adjunto.

30: 4º Encontro Internacional da Juventude em 
solidariedade com os 5 cubanos. A FSM foi representada 
por Manuel Ramos, coordenador da Secretaria de 
Juventude do FSM.

MAIO

1: Na ocasião do primeiro de maio de 2013, George 
Mavrikos, secretário-geral da FSM estava do lado 
do povo trabalhador cipriota, conforme resolução do 
Secretariado da FSM para expressar a solidariedade 
da classe trabalhadora internacional, com as lutas do 
povo trabalhador em Chipre que está no epicentro 
do tufão da política anti-trabalhista imposta pela 
União Europeia, o Fundo Monetário Internacional e o 
capital internacional. O secretário geral da FSM fez 
um discurso em Nicósia durante a manifestação e o 
comício da PEO, filiada à FSM  que estava liderando 
as lutas do povo trabalhador em Chipre.
Do secretariado da FSM a camarada Gilda Chacon 
Bravo, membro do secretariado da FSM, de Cuba 
CTC participou da manifestação do primeiro de 
maio de Atenas, organizada pela PAME e Valentin 
Pacho Quispe, secretário-geral adjunto, participou 
das comemorações organizadas em Havana, Cuba. 
(2013.8)
Os filiados em todo o mundo participaram do primeiro 
de maio.
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2: Evento internacional de solidariedade com Cuba 
realizado em Havana, Cuba. A FSM foi representada 
por Valentin Pacho Quispe, secretário-geral adjunto.

6-7: O secretário-geral adjunto FSM Valentin Pacho 
Quispe, responsável pelas UIS´s, visitou México e 
realizou reuniões com os sindicatos de aposentados, 
a fim de promover o Congresso fundador da UIS 
pensionistas e aposentados da FSM.

13-14: Conferência Sindical Internacional  realizada no 
Parlamento Europeu em Bruxelas, Bélgica, sob o lema 
“imigrantes económicos: Exigimos total segurança 
social e dos direitos trabalhistas e salários dignos”. 
50 sindicalistas de 23 países participaram deste 
importante evento. A nota  principal desta conferência 
foi apresentada por Com. H. Mahadevan, secretário-
geral adjunto da FSM e a conferência aprovou uma 
“declaração” sobre o assunto, colocando certas 
exigências específicas relativas aos imigrantes 
económicos. (2013.9)

15-17: O fórum global de diálogo global sobre a 
convenção do trabalho de Pesca (n ° 188- 2007)  
foi realizado na OIT em Genebra, Suíça. A FSM foi 
representada pelo camarada Vo Van Nhat, vice-diretor 
do departamento  internacional da VGCL, Vietnam.

15 de maio - 5 de junho:  Estágio internacional da 
OIT sobre o trabalho e políticas sociais para o trabalho 
decente realizado em Genebra, Suíça. A FSM foi 
representada pela companheira Lucy Anyang do 
sindicatos de jornalistas de Uganda.

20-21: Para implementar a resolução do bem sucedido 
2º encontro Pan-Africano realizado no Sudão em 
fevereiro de 2013, uma delegação da FSM foi enviada 
para o  Mali para expressar a solidariedade dos filiados 
e amigos da FSM ao povo do Mali.
A delegação foi enviada para examinar as condições de 
vida e trabalho do povo do Mali, para manter discussões 
bilaterais com o movimento sindical e para divulgar 
suas conclusões a fim de reforçar a solidariedade 
internacional e suporte para as lutas do povo do Mali.

A delegação formada por Abdou ISSAKA, representante 
dos filiados africanos de língua francesa  e membro 
do Secretariado da Juventude da FSM de Níger, bem 
como Alexandra Liberi, representante dos escritórios 
centrais da FSM foram calorosamente recebidos em 
Bamako, Mali.

Durante sua missão, a delegação da FSM visitou 
a sede da confederação UNTM malinesa, que foi 
atacada durante o golpe de estado em março de 2012, 
houve uma discussão proveitosa de duas horas com 
o secretário-geral, o companheiro Siaka Diakite e o 
secretário-geral adjunto, Tibou Telly  secretário geral 
do sindicato de  educação. (2013.10)

23-24: Com uma calorosa acolhida da CEPPWAWU, a 
reunião do Comité Executivo da UIS Energia realizou-
se em Johannesburg, África do Sul. Concluiu-se 
em um rico plano de ação para o ano de 2013. Em 
seu discurso introdutório, o secretário-geral da UIS 
Energia, o camarada Simon Mofokeng fez uma análise 
completa sobre a situação dos-as os-as trabalhadores-
as do sector, a classe trabalhadora internacional e a 
evolução do sector estratégico da energia.

25-26: 6º Congresso da  CIG Galiza  realizado em Vigo. 
A FSM foi representada pelo secretário-geral adjunto, o 
camarada Valentin Pacho Quispe.

JUNHO 

3: Foi realizada uma reunião entre o Secretariado da 
FSM e a UIS Transporte em Atenas, Grécia. Depois 
da discussão que foi conduzida no espírito fraterno, 
foi decidido que o Congresso Mundial de Sindicatos 
do Sector dos Transportes será realizado em Lisboa, 
Portugal, antes do final de 2013.

4: Reunião preparatória dos filiados e amigos da FSM 
para a 102° Conferência Internacional do Trabalho 
realizada em Genebra, Suíça.

5-20: A FSM participou da 102° CIT,  na sede da OIT 
em Genebra, Suíça. A delegação da FSM, coordenada 
por Valentin PachoQuispe, secretário-geral adjunto, 
realizou várias reuniões e eventos durante os dias da 
CIT. 

6-7: Os filiados da FSM em Bangladesh se uniram em 
um workshop da FSM para discutir e organizar a luta 
para a proteção do povo trabalhador e a exigir medidas 
de segurança no local de trabalho contra a política 
assassina das multinacionais que buscam lucro e não 
se importam com as vidas humanas.
A organização dos-as trabalhadores-as, a coordenação 
em nível nacional e setorial e a solidariedade fraterna 
internacional é o único caminho seguro para pavimentar 
um futuro para a classe trabalhadora em Bangladesh, 
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para evitar acidentes  mortais de terremotos e 
inundações.

7-8: 1º Congresso Nacional da USB Itália realizada em 
Pescara, Itália. A FSM foi representada pelo secretário-
geral George Mavrikos. No âmbito do Congresso, a 
FSM organizou um seminário sobre a “Negociação 
Coletiva”, em colaboração com a OIT.(2013.11)

12: Reunião da FSM sobre saúde e segurança 
realizada em Genebra no âmbito da 102° Conferência 
Internacional do trabalho da OIT, o principal documento 
foi apresentado pelo camarada Ibon Zubiela, da LAB 
País Basco.

14: A reunião da FSM sobre as multinacionais foi 
realizada em Genebra no âmbito da 102° Conferência 
Internacional do trabalho da OIT, o principal documento 
foi apresentado pelo camarada H. Mahadevan., 
secretário-geral adjunto, chefe do Escritório Regional 
da FSM Ásia Pacífico. (2013.12)

15: Seguindo as ideias da Conferência Internacional 
da FSM  sobre os problemas da migração da mão de 
obra, que teve lugar em Bruxelas em maio de 2013, 
foi realizado  um workshop com diferentes sindicatos 
e cientistas sobre os problemas de migração de mão 
de obra na Rússia, em Moscou. A iniciativa veio de 
“Zashita”  entidade filiada à FSM  e foi apoiada por 
outros institutos e sindicatos.
Mais de 60 sindicalistas e cientistas, incluindo um 
sindicalista do Canadá tiveram uma discussão de 9 
horas sobre os problemas de migração da mão de 
obra, a legislação, a posição dos-as trabalhadores-
as migrantes na Rússia e a luta pelo seu trabalho e 
os direitos sociais, as formas de participação dos-as 
migrantes  em sindicatos de diferentes setores.

15-21: 38° sessão da Conferência da FAO conferência 
realizou-se em Roma, Itália. A FSM foi representada 
por Rita Martufi, representante permanente da FSM na 
FAO.

17: Conselho presidencial informal da FSM e conselho 
de amigos.
Reunião sobre a “negociação coletiva”, realizada em 
Genebra, no âmbito da 102° Conferência Internacional 
do Trabalho, foi apresentado pelo camarada Pierpaolo 
Leonardi, secretário-geral da USB- Itália.

18: O secretário-geral da FSM tomou a palavra na 
sessão plenária da 102° Conferência Internacional do 
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Trabalho-CIT.
Reunião da FSM sobre o papel do FMI e do Banco 
Mundial realizada em Genebra, documento foi 
preparado pelos camaradas CH Venkatachalam, 
camarada Solomon da NUBE Malásia e camarada 
Gilda Chacon, membro do Secretariado da FSM e foi 
ela que apresentou o documento.
 
26-29: 10º Congresso Nacional  da NEHAWU ( Sindicato 
dos Trabalhadores-as da Saúde e Educação Nacional) 
realizado em Johanesburgo, África do Sul. A FSM foi 
representada pelo camarada C.H. Venkatachalam, 
Presidente do Comité de controle financeiro da FSM, 
secretário-geral da UIS BIFU e secretário-geral da 
AIBEA (Sindicato dos-as Bancários-as da  Índia) 
(2013.13)

JULHO

1: FSM- Federação dos sindicatos de Egito (ETUF): 
Conferência Internacional sobre os direitos dos-as 
migrantes económicos realizou-se no Cairo, Egito, com 
a presença do secretário geral da FSM, o Presidente da 
ETUF, Mohammed Guebally, secretário geral do ICATU 
Rajab Maatoug e representantes da China, Sudão, 
Chipre, Grécia, Rússia e outros países. (2013.14)

3-5: Seminário internacional no Equador. A FSM foi 
representada por Joaquin Romero Mejia, membro do 
conselho presidencial e Ramon Cardona, chefe do 
escritório regional para América Latina e o Caribe.

12: A FSM e o Comité de Bangladesh organizaram um 
seminário nacional sobre propostas de alteração da 
lei do trabalho no país-(2006) no auditório de Unidade 
dos repórteres, em Dhaka, Bangladesh. Este seminário 
contou com a presença de eminentes advogados, 
intelectuais e líderes sindicais de diferentes setores 
do país. Palestrantes do seminário instaram o governo 
a alterar a lei do trabalho de 2006 para assegurar o 
interesse e os direitos dos-as trabalhadores-as. A FSM 
foi representada pelo camarada Wajedl ul Islam Khan, 
membro do conselho presidencial da FSM e secretário-
geral da Central Sindical do Bangladesh 
e coordenador da SKOP (Comissão mista dos principais 
sindicatos Central Bangladesh).

23: Reunião do secretariado da UITBB em Lisboa. 
O Secretariado da FSM foi representado por Artur 
Sequeira.

28-31: 11° Congresso Nacional dos sindicatos 
vietnamitas realizado em Hanói, no Vietnã. A FSM foi 
representada pelo camarada H. Mahadevan, secretário 
geral adjunto da FSM e chefe do escritório regional 
Ásia-Pacífico da FSM.

AGOSTO

10-12: Com a presença do secretário geral da UIS 
Energia Simon Mofokeng e representantes do Nepal 
e do Vietnã, a 7º conferência da Federação dos-as 
trabalhadores-as da eletricidade foi realizada em 
Kanchipuram e Tamil Nadu, na Índia. Esta participação 
histórica da UIS Energia  com outros parceiros foi 
o resultado das decisões tomadas pelo executivo 
da UIS Energia de construir uma UIS unificada em 
diversas regiões. A conferência foi cheia de debates, 
compromissos e foi um sinal claro da intensificação 
das lutas dos-as trabalhadores-as e dos desafios 
energéticos  demonstrando um interesse comum de 
consolidar a solidariedade internacional.

16-20: 2º Universidade Internacional de Verão da 
SNAPEST-Argélia, teve lugar na Argélia. A FSM foi 
representada por Yacine Ben Chikha, conselheiro da 
FSM em assuntos africanos.

21-22: Seminário internacional organizado Centro 
de Estudos Sindicais do Brasil em São Paulo, sobre 
o Panorama internacional. Valentin Pacho Quispe, 
secretário-geral adjunto, cumprimentou os-as 
participantes do seminário e participou, em nome da 
FSM.

22-24: 3° Congresso da CTB Brasil realizada em São 
Paulo, Brasil. A delegação da FSM foi chefiada pelo 
secretário-geral da FSM, camarada George Mavrikos 
junto com Valentin Pacho Quispe, secretário-geral 
adjunto e Ramon Cardona, chefe do Escritório Regional 
para América Latina e o Caribe.

23-25: Reunião internacional AL WAFAA realizada no 
sul do Líbano. A FSM foi representada por Ilias Baltas.

26: Uma reunião de alto nível realizada na capital da 
Bolívia entre a delegação da FSM e o Presidente Evo 
Morales da Bolívia. A liderança da FSM foi representada 
pelo seu secretário-geral George Mavrikos e o 
Secretário Regional da América Latina e do Caribe, 
Ramon Cardona. Durante a longa reunião realizou-
se uma importante troca de posições sobre questões 
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contemporâneas e cruciais sobre os-as trabalhadores-
as e a necessidade de intensificar as lutas contra o 
capitalismo e o imperialismo. Também foi realizada 
uma importante reunião com o Comitê Executivo da 
COB e a Federação de Professores.

SETEMBRO

3-5: 9º Fórum Internacional sobre a globalização 
econômica e os sindicatos, realizada em Pequim 
China hospedada pela ACFTU sob o tema “Igualdade 
de oportunidades, desenvolvimento comum”. A FSM 
participou dos trabalhos com uma delegação de 
alto nível chefiada pelo seu Presidente Mohammed 
Shabban Azouz, George Mavrikos, secretário-geral 
da FSM, Swadesh Dev Roye, secretário-geral adjunto 
da FSM, camarada Adnan Azzouz, membro da 
GFTU Síria, Mostafa Rostom da ETUF-Egito e Anda 
Anastasaki, coordenadora geral do escritório central da 
FSM. (2013.15)

9-11: 3°reunião preparatória internacional para a 
18º WFYS realizada na Índia, Nova Deli. A FSM 
foi representada pelo camarada M.B.Bharthruhari, 
membro do Conselho Nacional da CITU Índia.

9-15: 1º acampamento para a Juventude da FSM teve 
lugar em Larnaca, Chipre, sediado pelos camaradas 
da PEO. Jovens representantes de 23 sindicatos de 20 
países que participaram de uma manifestação em 11 de 
setembro, junto com o povo de Chipre em um grande 
comício anti-imperialista frente à embaixada dos EUA 
em Nicósia. Os-as sindicalistas tiveram a oportunidade 
de realizar uma reunião com Sotiroula Haralampous, 
membro do Comitê Executivo da PEO e discutiram 
sobre a situação e a economia cipriota.

Também participaram de uma manifestação massiva 
em Larnaca, visitaram os escritórios da PEO em 
Nicósia onde ouviram um discurso do camarada 
Pambis Kyritsis, Vice-Presidente da FSM e secretário 
geral da PEO.
Os participantes também trocaram experiência 
relativas aos-às trabalhadores-as e ao movimento de 
jovens em seus países durante a discussão sobre a 
estratégia e posições da FSM. Os jovens sindicalistas 
tiveram a chance de participar do seminário principal 
sobre a história da FSM. A principal apresentação foi 
feita por George Mavrikos, secretário-geral da FSM. O 
seminário foi saudado por Pampis Kiritsis, secretário-
geral da organização de acolhimento, PEO Chipre e 
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Vice-Presidente da FSM. (2013.16)

11-13: No âmbito de intensificação  dos programas 
educacionais sindicais  da FSM, o camarada Quim 
Boix, membro do conselho presidencial da FSM visitou 
a República Democrática do Congo, para apresentar 
palestras e materiais da escola sindical da FSM para 
as filiadas da FSM no país. Essa formação sindical 
diz respeito de questões importantes do movimento 
classista contemporâneo, a história do movimento 
sindical internacional, sua estratégia e táticas, 
questões fundamentais sobre que tipo de movimento 
sindical queremos hoje para enfrentar os ataques anti-
trabalhistas contra os direitos dos-as trabalhadores-as.

13: Um seminário internacional para os migrantes 
foi organizado em Odessa, Ucrânia, hospedado pelo 
sindicato ucraniano para migrantes. Coma participação 
do sindicato russo de migrantes e outros sindicatos 
ucranianos e  organizações, o workshop foi realizado 
sob o tema: “migração laboral no mundo moderno. 
Os trabalhadores-as migrantes e os sindicatos. Os 
sindicatos de trabalhadores-as migrantes: os objetivos, 
desafios, oportunidades.” A FSM foi representada 
pela chefe do departamento de comunicações, a 
companheira Alexandra Liberi.

17-21: Os escritórios centrais da FSM organizaram em 
Atenas, um curso sindical para jovens sindicalistas da 
Dinamarca no espírito das resoluções do VI° Conselho 
presidencial para melhorar a educação sindical.

23: 1º Fórum Internacional de ONGs/UNESCO 
realizado em Paris, França. A FSM foi representada por 
Vasiliki Moukanou, cientista psicólogo e representante 
alternativo da FSM na UNESCO.

OUTUBRO

3: Um exitoso dia de ação internacional  foi organizado 
pela FSM, suas filiadas e amigos sobre as exigências 
vitais: “comida, água, remédios, livros, habitação 
para todos”. Greves, manifestações, atividades 
foram organizadas com a participação de centenas 
de milhares de trabalhadores-as em todo o mundo. 
Significativos materiais informativos e publicações 
com este conteúdo e exigências foram distribuídos e 
discutidos  no mundo inteiro.

5-6: 16° Congresso Regular da FIR realizada em Sofia, 
Bulgária. A FSM foi representada por Gilda Chacon, 

membro do secretariado da FSM, da CTC de Cuba.

16-31: 319° sessão de corpo governante da OIT, 
realizada em Genebra, Suíça. A FSM foi representada 
por Maximos Aligisakis, Professor de ciências políticas 
na Universidade de Genebra e Tasia Koutsoupi, 
economista-cientista.

19: A FSM e PAME organizaram conjuntamente em 
Atenas, Grécia, um evento de solidariedade com a luta 
dos-as trabalhadores-as do Bangladesh para melhores 
salários, direitos laborais e sociais. O evento contou 
com a presença de trabalhadores-as migrantes do 
Bangladesh, vivendo e lutando na Grécia.

24-25: Reunião da FSM Ásia Pacífico  realizada no 
centro de treinamento da NUBE na Malásia em Port 
Dickson. 132 dirigentes sindicais dos sindicatos filiados 
e amigos de 15 países participaram da reunião e se 
reuniram para discutir, analisar os problemas dos-
as trabalhadores-as da região. A conclusão foi o 
fortalecimento do plano de ação da FSM e de seus 
membros na região. O encontro regional aprovou uma 
declaração, conhecida como “Declaração da Malásia”,  
uma carta comum de exigências da FSM filiadas & 
organizações amigas na região Ásia-Pacífico  bem 
como um programa de ação a ser empreendido na 
região.
Um seminário sindical para jovens foi organizado em 24 
de outubro, com a participação dos-as líderes sindicais 
regionais da reunião Regional da FSM Ásia Pacífico. 
Um discurso inspirador foi feito pelo secretário-geral 
da FSM George Mavrikos sobre a história da FSM de 
1945-2013, “uma história de lutas”. A reunião Ásia-
Pacífico da FSM começou no dia 25 de outubro, com 
uma cerimônia de abertura espetacular. Após um 
discurso de boas-vindas feito pelo secretário-geral da 
NUBE, J. Solomon, um discurso de apresentação pelo 
secretário geral da FSM foi feito  aos-às delegados-
as representando o movimento sindical classista da 
região Ásia-Pacífico. A reunião da FSM Ásia Pacífico 
debateu e decidiu coletivamente da Fundação de um 
novo escritório sub-Regional liderada pelo camarada 
secretário-geral Solomon da NUBE-Malásia com 
sede na Malásia. É necessário que o escritório seja 
operacional.(2013.18) 

24-26: 2º Congresso da UIS MM realizado no Rio De 
Janeiro, Brasil, com a participação de 15 países e foi 
eleita a nova liderança encabeçada pela FITMETAL-
Brasil. O secretariado da FSM foi representado por 
Valentin Pacho Quispe, secretário-geral adjunto.
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28-29: A Conferência Internacional FISE - FSM sobre 
educação, intitulada “O papel dos-as professores 
hoje, escola de hoje, educação pública, democracia 
na educação” foi realizada com grande sucesso 
no Parlamento Europeu em Bruxelas, Bélgica. A 
conferência foi presidida pela liderança da FISE, com 
o Secretário geral Orlando Perez (da Venezuela) e 
o Presidente Hassan Ismail (Líbano), eleitos pelo 
Congresso da FISE que foi realizado em Caracas, 
Venezuela em setembro de 2012. A conferência contou 
com a presença de sindicalistas de 16 países de todo 
o mundo. Os participantes debateram sobre o papel 
dos-as professores e trabalhadores-as da educação 
hoje e sobre as iniciativas que ajudarão a coordenar 
a luta dos-as trabalhadores-as da educação em todo 
o mundo. Isso foi depois de muitos anos, a primeira 
atividade importante da FISE.

28-30: Conferência de solidariedade da OATUU com a 
luta do povo do Saara Ocidental realizada em Abuja, na 
Nigéria. A FSM foi representada pelo camarada Abdul 
Kareem Motajo, membro do conselho presidencial da 
FSM da Nigéria.

28-31: Em colaboração entre a FSM, UNESCO e 
sindicatos do Gabão  CGT / FL, CSG, TDSB, CDSA, 
CODETRAG, foi realizado em Libreville, Gabão, o 
seminário regional reunindo sindicatos Áfricanos 
francófonos sob o tema geral: “Educação na África, 
a chave para o desenvolvimento regional. Camarada 
Etienne Moussavou do Gabão é o coordenador do  
novo escritório FSM África de língua francesa em 
Libreville, Gabão.(2013.19)

29-31: 8° Fórum da Juventude da UNESCO  teve lugar 
no escritório central da UNESCO em Paris, França. 
A FSM foi representada pelo camarada Julien Huck, 
secretário-geral da UISTAACT.

30:  Conferência Internacional da FSM sobre o amianto 
e suas consequências para os-as trabalhadores-
as, realizada em Atenas, Grécia. 20 participantes, 
especialistas, profissionais médicos e inspetores do 
Ministério do trabalho da Grécia tomaram a palavra 
para esta importante atividade. (2013.20)

NOVEMBRO

3-6: Colóquio Internacional da NUMSA sobre 
a construção de um paradigma alternativo de 
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desenvolvimento  em um contexto econômico político 
global cambiante, realizado em Johanesburgo, África 
do Sul. A FSM foi representada por Alexandra Liberi, 
chefe do departamento de comunicação e mídia de 
massa da FSM.

4-8:  Reunião técnica Tripartite da OIT sobre migração 
laboral  realizada em Genebra, Suíça. A FSM foi 
representada pelo nosso camarada Suíça Esteban 
Munoz.

5-20: 37°sessão da conferência geral da UNESCO 
realizada em Paris, França. A FSM foi representada por 
Apostolos Sotiropoulos, representante permanente da 
FSM na UNESCO.
19-23: 3° Assembleia-Geral da NTUI realizada em 
Kerala, Índia. O secretariado da FSM enviou uma 
mensagem de saudação.

21-23:  Conferência regional dos sindicatos do sector 
financeiro, no sudeste da Europa realizado em Sarajevo, 
Bósnia e Herzegovina. A FSM foi representada 
por Alexandra Liberi, chefe do departamento de 
comunicação e mídia de massa da FSM. 

23-24: A PEAEA –DSE –Sindicato dos lutadores-
as da resistência nacional do exército de Grécia, 
realizou o seu 13º Congresso em Atenas, Grécia. A 
FSM foi representada pelos camaradas, Apostolos 
Sotiropoloulos, representante da FSM na UNESCO e 
Moustapha Faye do Senegal, quadro sindical da FSM.

24: A FSM participou do seminário sobre o tema “A 
agressão imperialista no Mediterrâneo Oriental no meio 
da crise econômica capitalista, o risco de uma guerra 
global e a posição das organizações como a Federação  
Internacional  Democrática de Mulheres (WIDF)”, que 
foi organizado pela Federação de Mulheres da Grécia 
(OGE), em Atenas, Grécia. Também presentes no 
seminário foram representantes de organizações de 
mulheres da Europa e de países árabes, o Conselho 
Mundial da   Paz, representante da FMJD e Comité 
Grego pela Paz Internacional. A FSM foi representada 
por Gilda Chacón Bravo, do Secretariado da FSM, 
representante da CTC  Cuba.

29: Uma delegação da FSM composta por George 
Mavrikos, Gilda Chacon e Moustapha Faye reuniu-se 
com o Comitê Executivo da Federação Naval da Grécia 
(PNO) e concluíram um acordo comum para intervir na 
OIT e outros fóruns internacionais.

DEZEMBRO

3-5: Workshop Regional  VGCL/FSM Ásia - Pacífico  
sobre o desenvolvimento da negociação coletiva 
realizado em Hanói, no Vietnã. A FSM foi representada 
por Swadesh Dev Roye, secretário-geral adjunto 
da FSM da Índia CITU e Alexandra Liberi, chefe do 
departamento de comunicação e mídia de massa da 
FSM. (2013.21)

6 - 9: Camboja. Reunião bilateral entre a FSM e o 
Conselho Nacional dos Sindicatos da Camboja. A 
FSM foi representada por Alexandra Liberi, chefe do 
departamento de mídia.

10-11: Seminário da FSM sobre segurança no trabalho, 
Paquistão. A FSM foi representada por Alexandra 
Liberi, chefe do departamento de mídia da FSM.

14-16: Congresso Nacional do National Congress 
of Petroleum & Gas Workers Federation of India e 
reunião do Comitê Executivo da UIS Energia. A FSM 
foi representada pela companheira Alexandra Liberi.

7-13: Festival Mundial da Juventude e dos-
as estudantes. A FSM participou neste evento 
internacional importante da juventude  anti-imperialista 
, organizado pela Federação Mundial da Juventude 
Democrática. Uma delegação de 7 pessoas da FSM 
participou - chefiada por Manuel Ramos, coordenador 
da Secretaria de Juventude da FSM, Moustapha Faye 
do Senegal, Arlen Celeste Soza Mairena de Nicarágua, 
Lulamile Sibanda da África do Sul, Giovanni Rafael 
Mendez de El Salvador, Oscar Cloete da África do Sul 
e Ilias Baltas. Quim Boix I Lluch, membro do conselho 
presidencial da FSM e Edgar Sarango Correa da CTE- 
Equador também estiveram presentes e representaram 
a FSM em vários eventos do Festival. Em 11 de 
dezembro, a CTE do Equador sediou  em Quito um 
encontro cálido e militante entre a delegação da FSM 
e delegações internacionais de 15 países, participando 
do Festival. (2013.22)

10-13: OIT- ACTRAV Simpósio sobre “desigualdade de 
renda, instituições do mercado de trabalho e o poder dos-
as trabalhadores-as” teve lugar em Genebra, Suíça. A 
FSM foi representada pelos nossos camaradas suíços 
sindicalistas Esteban Munoz e Zelada Sebastian.

14: Uma delegação da FSM participou do protesto em 
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frente à embaixada de Chipre em Atenas como ato de 
solidariedade com a luta do povo cipriota. (2013.23)

16-18: O escritório africano de língua francesa 
organizou a sua  segunda atividade apenas alguns dias 
depois de sua fundação com um seminário no Níger, 
sobre a importância da educação. Camarada Abdou 
Issaka, membro do secretariado de juventude da FSM 
e geral secretário do sindicatos da agricultura do Níger 
organizou e sediou o seminário com a participação 
de países vizinhos como Mali e Senegal. O escritório 
africano de língua francesa FSM foi representado pelo 
camarada Etienne Lambert do Gabão.

17: Protesto da delegação da FSM em frente 
à embaixada do Cazaquistão em Atenas, em  
solidariedade com a “Zhanartu” e sua luta pelos direitos 
sindicais.

17-20: Congresso da ODT sobre imigração realizada 
em Rabat, Marrocos, a FSM foi representada pelo 
camarada Moustapha Faye do Senegal, um quadro 
sindical da FSM. 

22-23: Seminário sobre segurança e saúde em 
Ramallah. A FSM foi representada por Mohammed 
Iqnaibi, representante da FSM para a Palestina, 
assessor para assuntos árabes.

30: Seminário da FSM em Kigali- Ruanda sobre o 
desenvolvimento rural, em colaboração com nossa filial 
STAVER para promover a presença da FSM no país e 
sublinhar o papel da nossa filiada. (2013.24)

HOSPEDAR AS DELEGAÇÕES 
ESTRANGEIRAS

JANEIRO

14-16: Uma delegação de três membros do Sindicato 
Geral dos-as trabalhadores-as do Iraque:  Qasim 
Hamad Hammood, Presidente, camarada Basim Abed 
Masar e camarada Hussein Hassan Hussein visitaram 
os escritórios centrais da FSM e realizaram reuniões 
bilaterais com o Secretariado da FSM.
Em um ambiente fraternal o Sindicato Geral dos-as 
Trabalhadores-as do Iraque e a FSM concordaram em 
reforçar as suas relações e cumprir com o plano de 
ação comum no futuro próximo. Durante sua estadia 
em Atenas houve uma rica agenda de reuniões e 
discussões.
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22: Uma delegação de sindicalistas japoneses visitou 
a sede da FSM. Em um ambiente acolhedor e fraterno 
os sindicalistas japoneses e a FSM concordaram em 
reforçar as suas relações.

FEVEREIRO

17-20: Marcha Patriótica de Colômbia. Uma delegação 
de elevado nível  do movimento social e político: Marcha 
Patriótica de Colômbia, composta por Javier Calderón, 
do departamento internacional da organização e 
Joaquin Romero Mejia, membro da liderança da 
Marcha Patriótica e membro do Conselho presidencial 
da FSM.

ABRIL

22-25: Após o convite da FSM uma delegação de 
sindicalistas migrantes das Repúblicas da antiga 
União Soviética visitou os escritórios centrais da 
FSM em Atenas. A delegação teve uma reunião com 
o Secretariado dos Migrantes da PAME e com a 
liderança da FSM. As duas delegações chegaram a um 
acordo sobre um plano de ação conjunta para a defesa 
dos direitos dos-as migrantes econômicos e para o 
contra-ataque aos fenómenos racistas e neofascistas 
na Europa e no mundo.

MAIO

17: Uma reunião de alto nível entre a liderança da 
ICATU e o Secretariado da FSM foi sediada na sede 
central da FSM em Atenas, Grécia.  O secretário-geral 
da ICATU: Rajab Maatouk reuniu-se com o secretário-
geral  George Mavrikos e com o secretário-geral 
adjunto Valentin Pacho e Gilda Chacon, membro do 
Secretariado da FSM junto com Mohammed Iqnaibi da 
GUPW Palestina e discutiram em um elevado espírito 
fraterno.
ICATU e a FSM debateram sobre os desenvolvimentos 
no mundo árabe e internacional, o papel das duas 
organizações e sua forte cooperação. Concluiu-se um 
rico programa de atividades comuns no mundo árabe 
e outras regiões.

27-31: Após o convite da FSM, o secretário-geral 
e três membros da diretoria do sindicato dos-as 
trabalhadores-as do setor ferroviário de Versalhes 

e Trappes, França, visitaram Atenas a fim de manter 
conversações bilaterais com a liderança da FSM e da 
PAME.
Como parte da sua visita, os sindicalistas visitaram 
a fábrica de ferrovias gregas (OSE) em Piraeus 
e discutiram com os-as trabalhadores-as. Essa 
experiência confirmou que os principais problemas 
são os mesmos: privatização de ferrovias públicas, 
austeridade e ofensiva contra as relações trabalhistas.
A delegação francesa convidou uma delegação de 
trabalhadores-as ferroviários-as da PAME para visitá-
los em Paris, visando uma coordenação classista - nas 
forças da indústria ferroviária. (2013.25)

JUNHO

9-12: Realizou-se uma reunião crucial entre a liderança 
da COSATU e o Secretariado da FSM, com um ambiente 
muito positivo e fraternal, durante uma visita de dois 
dias da delegação sul-africana em Atenas, Grécia.
Dirigida pelo secretário geral da COSATU, Zwelinzima 
Vavi a delegação da COSATU também era composta 
por Tyotyo James, 1º Vice-Presidente, Simon Mofokeng, 
secretário-geral da CEPPWAWU e presidente da UIS 
Energia, Mzwandile Michael Makwayiba, presidente 
da NEHAWU e vice-presidente da FSM, Katishi 
Masemola, secretário-geral da FAWU, Bones Skulu, 
secretário-geral da SACCAWU e Thandi Shimange, 1º 
Vice-Presidente da POPCRU.
A delegação se reuniu com o secretário-geral da FSM 
camarada George Mavrikos, o camarada secretário-
geral adjunto Swadesh Devroye, George Perros, 
membro do conselho presidencial da FSM e Mohammed 
Iqnaibi, representante da GUPW Palestina na FSM.
Durante sua visita a liderança da COSATU participou de 
uma reunião aberta com sindicalistas gregos da PAME, 
onde a delegação da COSATU teve a oportunidade de 
apresentar e analisar a situação da África do Sul, os 
desafios e as lutas da classe trabalhadora sul-africana 
para combater os impactos da crise, desemprego e 
pobreza. (2013.26)

NOVEMBRO

11: Uma delegação da Pakistan Labour Federation 
(PLF) Paquistão ), composta por Arian Haji Muhammad 
Saeed,  fundador/secretário-geral da PLF e a senhora 
deputada Saleem Atia, Presidenta da PLP visitaram os 
escritórios centrais da FSM.
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13-15:  Carlos Moreira, secretário-geral da  FNIC-
CGT, Emmanuel Lépine e Olivier Grevet membros da 
liderança da FNIC- CGT, visitaram Atenas a fim de 
manter conversações bilaterais com a liderança da 
FSM.(2013.27)

24:  Uma reunião de alto nível foi realizada  entre a 
liderança da FSM e a liderança da ICATU em Atenas, 
Grécia. A delegação da Confederação internacional 
dos  sindicatos árabes  (ICATU) liderada pelo irmão 
Prof Ibrahim Ghandour da SWTUF- Sudão, Ghassan 
Ghosn secretário-geral da CGT- Líbano, Salej Al Ajaabi 
Secretário Nacional da UGTA- Argélia, Gamal Dessouki 
Vice-Presidente da ETUF e Mostafa Rostom, diretor de 
relações internacionais da ETUF, e Mohammed Iqnaibi 
da GUPW Palestina reuniram-se com o secretário-geral 
da FSM, George Mavrikos, Pambis Kyritsis, secretário-
geral da PEO-Chipre e Vice Presidente da FSM, 
Pierpaolo Leonardi, secretário-geral da  USB- Itália 
e Gilda Chacon, membro do secretariado da FSM. A 
discussão foi realizada num espírito fraterno e concluiu 
com o nascimento de uma nova forte aliança entre as 
duas organizações para o fortalecimento do movimento 
sindical árabe e internacional. (2013.28)

23-26: Uma delegação de três membros da OPZZ 
(Polónia) com a camarada Zofia Koszutska, executiva, 
no departamento de relações internacionais da 
Federação dos sindicatos dos-as trabalhadores-as da 
indústria de alimentos, Stanislaw Palka, Presidente 
da Federação dos-as trabalhadores-as da  indústria 
agroalimentar,  membro do  Conselho da OPZZ, com 
Andrzej Szczepanski, presidente da Federação dos 
sindicatos da indústria dos laticínios, membro do 
Presidium da OPZZ visitaram os escritórios centrais 
da FSM e realizaram reuniões bilaterais com o 
Secretariado da FSM. Em um ambiente acolhedor 
e fraterno os-as delegados-as polacos-as e a FSM 
concordaram em reforçaras suas relações para cumprir 
um plano de ação comum no futuro próximo.
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FEVEREIRO

4-6:  Congresso Fundador da UIS Pensionistas, em 
Barcelona, Espanha. A FSM foi representada por Gilda 
Chacon, CTC de Cuba.

7: Ação de solidariedade com os estivadores do Chile 
organizada pela FSM e PAME no porto de Pireu, em 
Atenas, Grécia. (2014.1)

14-15: Sessão de conselho presidencial da FSM ocorre 
em Roma, sediada pela USB. (2014.2)

17-18: Encontro europeu dos-as trabalhadores-as da 
indústria do varejo foi organizado por iniciativa da PAME 
com a  participação de sindicatos, da Bélgica, Grã-
Bretanha, Grécia, Itália, Espanha, Chipre, a República 
Checa e Turquia, sob o título: “nós respondemos com 
organização, comícios classistas  e luta contra o ataque 
dos monopólios do varejo” no Parlamento Europeu em 
Bruxelas. O escritório regional europeu da FSM estava 
presente chefiado pelo seu coordenador, Pieris Pieris.

MARÇO

7: O secretário-geral adjunto da FSM, Valentin Pacho 
representou e expressou solidariedade com a classe 
trabalhadora peruana nas manifestações nacionais 
no Peru, organizado pela CGTP denunciando os 
assassinatos e violência contra líderes sindicais e para 
o respeito dos direitos trabalhistas e sindicais.

6-8: Primeira conferência  nacional de mulheres 
organizada pela CONEP em Katmandu, no Nepal. 
Cerca de 600 mulheres líderes e delegadas de 14 
zonas, 75 distritos e 24 sindicatos filiados à Federação 
da CONEP tomaram parte na conferência. A FSM foi 
representada por Soula Lampoudi, vice-presidente da 
FISE. (2014.3)

Em 14 de março A FSM foi representada na 58º sessão 
da Comissão das Nações Unidas em Nova York, EUA  
sobre a condição das mulheres pelo camarada B 
Vijayalakshmi, Secretário da AITUC e por Hemalata, 
Secretário da CITU  juntamente com dirigentes mulheres 
da região do Sul da Ásia. Se encontraram com Lakshmi 
Puri, Diretora-Executiva Adjunta da ONU Mulheres e 
com o secretário-geral adjunto das Nações Unidas e 
Lopa Bannerjee , responsável da ONU Mulheres Civil. O 
camarada Hemalata representou a FSM como panelista 
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do seminário da Federação Democrática Internacional 
das Mulheres sobre ‘Mulheres e trabalho – avanços e 
retrocessos’ em 19 de março de 2014. (2014.4) 

16-17: O vice secretário-geral da FSM visitou o 
Paraguai e realizou reuniões bilaterais com  líderes 
sindicais da CUT-A, o sindicato dos jornalistas 
paraguaios, o sindicato do Instituto da Previdência 
Social, o SIFEPOSNNA e o sindicato Yvytu Pyahi  
Instituto Nacional de desenvolvimento rural. Durante 
a sua estada Valentin Pacho visitou o preso político, 
Ruben Villalba, lutador agrário que está na prisão 
Tacumbu e expressou a solidariedade da FSM e o 
informou sobre a campanha internacional lançada para 
a sua libertação imediata.

20: Reunião bilateral FSM-FENASOL (Líbano) 
ocorre em Atenas, Grécia. A delegação FENASOL foi 
chefiada por Castro Abhallah. Irmão George Mavrikos, 
secretário-geral da FSM e os vices secretários gerais 
Valentin Pacho, Swadesh Devroye e Ibrahim Ahmed 
e Mohammed Iqnaibi- conselheiro relações países 
árabes.
A reunião foi substancial e abordou os problemas graves 
e contemporâneos na região do Médio Oriente e em 
todo o mundo árabe. As tarefas e o papel dos sindicatos 
classistas foram discutidos para o fortalecimento das 
lutas do povo trabalhador na região.

22-23: O Conselho Mundial da Paz e o “ Fórum Mundial 
para a Igualdade de Belgrado” organizado em 22 e 23 
de março de 2014, em Belgrado-Sérvia. Houve uma 
conferência internacional sobre o tema “Paz mundial 
vs intervencionismo e imperialismo globais”. O evento 
comemorou o 15º aniversário da agressão da OTAN 
contra os povos da Iugoslávia em 1999, uma agressão 
que abriu a porta para mais  intervenções imperialistas 
no Afeganistão, Iraque, Líbia, Mali,  ameaças contra a 
Síria hoje, etc... A FSM esteve presente na conferência, 
com o companheiro Ilias Baltas. 

25-26: Uma Assembleia Nacional dos filiados 
colombianos da FSM foi realizada sob a presença de 
Joaquin Romero, vice-presidente da FSM e Valentin 
Pacho, secretário-geral adjunto para a defesa dos 
direitos dos-as trabalhadores-as, contra a agressividade 
do capital, a violência contra sindicalistas e a libertação 
dos presos lutadores como Huber Ballesteros.

26-30: Encontro europeu da UIS Agrolimentária foi 
realizada em Belgrado, Sérvia. A FSM foi representada 

pelo irmão Yasine Ben Chikha.

ABRIL

2: A FSM participou do 39º Congresso da FNIC-CGT 
na França e foi representada pelo secretário geral 
George Mavrikos.

25: Encontro de trabalhadores-as do transporte 
europeu organizado na Grã-Bretanha pela RMT e a 
FSM. Filiadas sindicais e amigas da FSM reuniram-
se para discutir sobre os desenvolvimentos no sector, 
o impacto da privatização e as mudanças estruturais 
com os acordos da União Europeia e para estabelecer 
resoluções comuns sobre o plano de ação. (2014.5)

MAIO

1: Sob as bandeiras dos seus sindicatos, milhões 
de trabalhadores-as e pessoas em todo o mundo 
comemoraram o dia internacional de trabalhadores-as.
Com os cartazes e os logotipos da FSM na linha da 
frente não só homenagearam os mártires da luta de 
classes do século passado mas também os sindicatos 
enviaram internacionalmente uma forte mensagem 
para o fim do desemprego e defenderam o direito da 
segurança social e a liberdade sindical para todos-as.

George Mavrikos, secretário-geral estava no 1° de maio 
com o povo e a classe trabalhadora da Bielorrússia 
comemorando o 110°aniversário da FTUB. Durante 
as atividades do seu programa, ele tomou a palavra 
frente a inúmeros sindicalistas presentes na reunião do 
sindicato FTUB. (2014.6)

11-12: Reunião dos sindicatos árabes da FSM foi 
realizada com grande sucesso em 11 e 12 de maio 
de 2014 em Atenas-Grécia. O segundo dia a reunião 
contou com a participação de 39 sindicalistas de 13 
países do mundo árabe. 26 delegados-as tomaram a 
palavra e discutiram sobre os desafios cruciais que os-
as trabalhadores-as árabes e o movimento trabalhista 
árabes estão enfrentando assim como questões de 
atividades sindicais internacionais de solidariedade em 
apoio com a causa palestina.

Os-as participantes votaram uma resolução e um plano 
de ação ambicioso para a região. A resolução propõe 
uma série de importantes iniciativas e atividades da 
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FSM e suas afiliadas e amigos no mundo árabe. Mais 
uma vez, os-as participantes da reunião expressaram 
o seu apoio incondicional à luta do povo palestiniano e 
a sua causa, defendendo o seu direito por um estado 
livre, independente e soberano. (2014.7)

14: Uma conferência das mulheres trabalhadoras 
árabes começou na Tunísia, em 14 de maio organizada 
e sediada pela ICATU  Tunísia sob o tema: “Para 
reforçar os direitos das mulheres trabalhadoras árabes”. 
Carolin Samir, representante da FSM  participou da 
conferência.

16: Uma missão de alto nível da FSM chegou a Istambul 
para expressar sua solidariedade com os trabalhadores 
turcos nos momentos da tragédia de mina- em Soma. 
A delegação chefiada pelo secretário geral da FSM, 
George Mavrikos acompanhado pelo vice secretário-
geral, Valentin Pacho e Toum Ferhat, sindicalista 
e intérprete reuniram-se com a liderança da DISK, 
chefiada pelo seu secretário-geral Arzu Çerkezoğlu e 
expressaram as condolências em nome dos 90 milhões 
de membros da FSM para a classe trabalhadora turca e 
a solidariedade com a sua luta. (2014.8)

26-28: A FSM e a PLF Paquistão organizaram a 
conferência sobre os desenvolvimentos na economia 
global e as relações de trabalho. A conferência contou 
com a participação dos filiados da FSM no Paquistão e 
numerosos sindicalistas. A FSM foi representada pelo 
seu secretário geral, George Mavrikos acompanhado 
de Alexandra Liberi, chefe da mídia de massa e 
comunicação da FSM. (2014.9)

JUNHO

27 de maio – 12 de junho:  Reuniões e atividades 
da FSM ocorreram no âmbito da 103° Conferência 
Internacional do Trabalho- OIT em Genebra Suíça, 
incluindo uma reunião preparatória, o conselho 
presidencial informal, uma reunião da FSM em 
solidariedade com a Colômbia e uma reunião sobre 
o direito à greve. O secretário-geral da FSM tomou a 
palavra na sessão plenária da CIT em 10 de junho. 
(2014.10)

18: Denunciando a massacre que matou 301 mineiros 
de carvão na tragédia da mina de Soma, a FSM e 
sua filial na Turquia, Nakliyat-Is organizaram em 
Istambul, na Turquia, uma conferência internacional de 
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solidariedade com a presença de sindicalistas de 13 
países.
Os principais discursos na cerimônia de abertura 
foram feitos pelo Presidente da Nakliyat-Is, Ali Rıza 
Küçükosmanoğlu, o Presidente da DISK, Kani Beko 
e George Mavrikos, secretário-geral da FSM. A 
conferência foi dirigida aos trabalhadores mineiros 
turcos e em especial os da mina de Soma.

26: Realizou-se uma reunião do Comitê da FSM 
Bangladesh em Purana Paltan, na quinta-feira. Membro 
do conselho presidencial da FSM e convocador do 
Comité de Bangladesh Dr Wazedul Islam Khan dirigiu 
a reunião.
Dois secretários gerais adjuntos da FSM H. Mahadevan 
e Swadesh Dev Roy falaram na reunião. Entre outros, 
o Presidente da BTUC, Shohidullah Chowdhury, 
presidente da Cartolaxd Sramik Jote Mesbah Uddin 
Ahmed e secretário-geral da Frente Samajtantrik 
Sramik  Rashekujjaman Rokon estiveram presentes no 
programa.

JULHO

30 de junho – 1 de julho: Uma conferência sindical 
anti-imperialista internacional foi realizada em 
Cochabamba-Bolívia em 30 de junho,  -2 de julho com 
grande sucesso. A conferência foi organizada pela 
COB da Bolívia e a FSM com a adesão do governo 
boliviano. O Presidente do Estado Plurinacional da 
Bolívia, Evo Morales, participou e falou na abertura 
e no encerramento da conferência, em um espírito 
anticapitalista, anti-imperialista e internacionalista, 65 
delegados-as internacionais, de 45 organizações de 24 
países foram presentes. Sindicalistas da Ásia, África, 
América Latina, Europa, Médio Oriente e Estados 
Unidos. Dezenas de delegados-as internacionais 
tomaram a palavra e intervieram. (2014.11)

2-7: Durante sua visita ao Panamá, o secretário-geral 
adjunto da FSM, Valentin Pacho participou de reuniões 
com  filiados e amigos da FSM no país: CNTP, FAT, 
FSRP,CONUCI, com a Federação dos funcionários 
públicos e outras organizações.

12: Seminário da FSM realizou-se em Genebra, 
organizado pelo escritório da FSM de Genebra  sobre 
o tema das políticas da OIT e da ONU, o papel da FSM 
e o plano de ação para a melhoria da sua presença 
nas organizações internacionais. O seminário foi 

frequentado por jovens sindicalistas e militantes 
inspirados pela estratégia e posições da FSM e 
dispostos-as a tornar-se ativos-as em seu trabalho 
sob a coordenação do escritório de Genebra. Com 
entusiasmo e responsabilidade, a decisão foi tomada 
para a revitalização da antena FSM na Suíça.

23-25: Com a participação de 23 delegações de 17 
países da região Ásia-Pacífico e mais de 60 mulheres 
sindicalistas vietnamitas de todos os sectores, o 
workshop sobre mulheres trabalhadoras foi organizado 
pela FSM e VGCL aconteceu em 23 a 25 de julho de 
2014, em Hanói, no Vietnã. Muhammed Shaban Azouz, 
presidente da FSM e Dang Ngoc Tung Presidente da 
VGCL e vice-presidente da FSM dirigiram a oficina. 
Camarada Vahidha Nizam da AITUC- Índia, representou 
a FSM fez a intervenção principal.

29: A FSM e PAME Grécia, organizaram um protesto 
em solidariedade com o povo da Palestina no 
aeroporto central de Atenas, “Eleftherios Venizelos”,  
onde ativistas bloquearam os guichês da EL AL airlines 
(companhia aérea nacional de Israel) denunciando os 
ataques assassinos em curso pelo exército israelita 
contra o povo palestino e expressaram a sua total 
solidariedade classista  com os-as trabalhadores-as 
e o povo da Palestina. No dia 31 de julho, a PAME e 
a FSM realizaram em Atenas, na Grécia, no Estádio 
Nacional de futebol de Aegaleo, um grande evento 
de solidariedade com o povo da Palestina. No ato de 
solidariedade compareceram milhares de trabalhadores 
e incluiu um jogo de futebol de solidariedade e atos 
culturais.

AGOSTO

4: A FSM, em coordenação com a GUPW da Palestina 
iniciou uma campanha de solidariedade com o povo 
palestino, com o objetivo de fortalecer a solidariedade 
sindical internacional com o povo palestino contra a 
política assassina do governo israelense, os ataques, 
os sequestros e a expansão dos assentamentos nos 
territórios palestinos. Juntaram dinheiro, medicamentos 
e outros artigos que foram enviadas para pessoas que 
sofrem na Palestina.

9: Seminário sindical internacional “Migração laboral 
e os direitos trabalhistas” foi realizado com sucesso 
em Moscou, Rússia, organizado pelo sindicato dos-as 
trabalhadores-as migrantes (Rússia) e a FSM. Também 
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participou o sindicato “Zhanartu” (Cazaquistão), o 
sindicato “Zashita” (Rússia). Alexandra Liberi, chefe 
da mídia de massa e comunicação da FSM fez a 
intervenção chave.

20-21: Uma reunião para a comemoração do 60º 
aniversário da UNDECA foi realizada na Costa Rica. 
A FSM foi representada por Ramon Cardona Nuevo, 
coordenador do escritório regional da América 
Latina e Caribe. Luis Chavarria, secretário-geral da 
UNDECA e coordenador Sub-Regional da América 
Central congratulou os-as delegados-as. Um encontro 
da juventude da FSM América Central também foi 
organizado.

SETEMBRO

1: Dia de ação pela paz mundial, a reunificação e a 
desmilitarização foi organizado em Chipre pelas 
entidades seguintes: PEO, DEV-IS, BES, KTOS, 
KTOEOS e KTAMS. Durante o dia de ação, uma 
corrente humana foi criada nas ruas de Nicósia. Logo 
houve um grande comício onde o secretário-geral da 
FSM, George Mavrikos cumprimentou os participantes.
Pampis Kyritsis, vice-presidente da FSM e secretário 
geral da PEO, bem como representantes da BES 
tomaram a palavra em nome das organizações Turco-
cipriotas.

5-7: O 13º Congresso Mundial da UIS Transporte 
foi realizado com sucesso em Santiago, Chile. 
Representantes de 27 países estiveram presentes e os 
trabalhos começaram com os discursos de boas-vindas 
de Ricardo Maldonado (FUTAC – Chile), Jose Manuel 
Oliveira (Portugal – Presidente da UIS) e Wagner 
Fajardo (secretário geral da UIS). Uma nova liderança 
foi eleita: novo secretário-geral: Ricardo Maldonado 
da CONUTT-FUTAC-Chile, o novo Presidente Ali Riza 
Kucikosmanoglu da Nakliyat-Is- Turquia. (2014.12)

14: Uma delegação da FSM chefiada pelo secretário-
geral participou na cerimónia de abertura da conferência 
da organização de trabalho o árabe (ALO) no Cairo, 
Egito.
George Mavrikos, fez um discurso durante a conferência. 
Além da conferência do trabalho no mundo árabe, as 
filiais da FSM realizaram uma reunião para avaliar a 
implementação do plano de ação da FSM para o ano 
2014. (2014.13)
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16: Uma delegação do Sindicato da Aviação  do Egito 
composta pelo seu Presidente Hassan Shehata e o 
tesoureiro Talaat El Nahey, visitaram os escritórios 
centrais da FSM e realizaram uma reunião com a 
liderança da FSM.

17: Uma delegação composta por trabalhadores 
de Soma se encontraram com o secretário-geral da 
FSM para informar sobre os esforços e as lutas dos 
trabalhadores e do povo de Soma após a tragédia da 
mina que deixou (segundo os registros oficiais) 301 
trabalhadores mortos. 

O secretário-geral da FSM expressou a total 
solidariedade classista da FSM com a luta dos-as 
trabalhadores-as de Soma e seus esforços para 
organizar e exigir justiça para o crime de Soma assim 
como medidas de segurança e saúde modernas e 
adequadas, um trabalho e condições de vida dignos. 
Os dois lados discutiram sobre as possíveis formas da 
FSM apoiar a luta deles-as e espalhar a solidariedade 
internacional com os-as trabalhadores-as e a população 
de Soma.

24-25: Sindicatos do mundo inteiro se encontraram 
novamente em 24-25 setembro, no evento anual do 
movimento sindical mundial durante o fórum sindical 
internacional em Pequim-China. O exitoso fórum foi co-
organizado pela ACFTU-China, FSM, OATUU e ICATU 
pelo nono ano consecutivo e uma ampla discussão 
e análise foram feitas sobre as questões eminentes 
relativas ao movimento sindical contemporâneo.

25-27: A FSM e a VGCL Vietnã realizaram uma reunião 
bilateral de alto nível. A delegação foi chefiada pelo 
secretário-geral George Mavrikos e Mike Makwayiba, 
vice-presidente (África do Sul) e Fransciso Sousa, 
secretário-geral da UIS-Metal (Brasil). A delegaçãode 
da FSM foi recebida pelo Presidente da VGCL, Dang 
Ngoc Tung.  Importante temas foram discutidos e 
significativas decisões e iniciativas comuns foram 
tomadas. A delegação reuniu-se também com o 
departamento de assuntos internacionais do partido 
comunista do Vietnã.

OUTUBRO

3: Dia internacional de ação contra o desemprego e 
para trabalho digno foi organizado em muitos países 
ao redor do mundo com grande sucesso. A atividade 

central foi organizada em Lisboa pelo sindicato dos 
serviços públicos do Portugal e com a presença de 
dirigentes sindicais de vários países. Os discursos 
principais foram feitos por George Mavrikos, secretário-
geral, Armenio Carlos, secretário geral da CGTP-IN, 
e pelo diretor da OIT-Lisboa Sra. Mafalda Troncho. 
(2014.14)

10: Realizou-se uma reunião agendada do Secretariado 
da FSM em 10 de outubro de 2014, na sede Central da 
FSM.

NOVEMBRO

3: Manifestação nacional frente ao Parlamento grego, 
com uma participação maciça de 100.000 pessoas foi 
organizada pela PAME- Grécia. Pierpaolo Leonardi da 
USB Itália tomou a palavra em nome da FSM.

5-7:  O secretário-geral adjunto, Valentin Pacho visitou 
a Índia e participou do 8º Congresso da Federação 
dos-as trabalhadores-as da construção da Índia e 
cumprimentou os-as delegados-as.

11-12: O secretário-geral da FSM visitou a Venezuela 
na ocasião do 1º Congresso da CBST-CSS. No âmbito 
da sua visita, o secretário-geral visitou os locais de 
trabalho em Caracas, Venezuela, se reuniu com as 
organizações sindicais da Venezuela e participou de 
uma reunião com o ministro do trabalho da Venezuela. 
Em 11 de novembro de 2014, o secretário-geral 
participou e mandou uma mensagem de saudação em 
nome da FSM durante um ato de homenagem a Hugo 
Chávez Frias, realizada no Cuartel de la Montaña, 
Caracas. (2014.15)

13-14: O secretário-geral da FSM participou do 
Congresso da CNTP Panamá.

15-18: O secretário-geral da FSM visitou Cuba. Durante 
a sua estada na ilha Mavrikos realizou conversações 
com os-as líderes da Confederação de Trabalhadores-
as Cubanos-as (CTC)  com um trabalho importante 
na produção e serviços. A missão da FSM expressou 
a solidariedade do movimento sindical internacional 
classista com o povo cubano.

17: A FSM esteve presente no Congresso da CBST, na 
Venezuela, representada pelo secretário geral adjunto 
da FSM, Valentin Pacho. O evento de encerramento 
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com a presença de 15.000 trabalhadores-as foi 
presidido pelo Presidente da República Bolivariana, 
Nicolas Maduro.

28-29: o 9º Congresso da BTUC foi realizado em 28 
e 29 de novembro de 2014 em Dhaka ‘-Bangladesh. 
A FSM esteve presente no Congresso e representada 
por H. Mahadevan secretário-geral adjunto e chefe do 
Escritório Regional para a Ásia e o Pacífico.

DEZEMBRO

1: Um seminário conjunto da ACFTU-FSM foi organizado 
com a participação de jovens representantes dos 
sindicatos do mundo árabe. A delegação da FSM foi 
chefiada por Ahmed Ibrahim, secretário-geral adjunto 
da FSM.

2-3: Conferência das mulheres trabalhadoras árabes, 
organizada pela Federação dos Sindicatos Livres 
do Bahrain- BFLUF e a FSM foi realizada com 
grande sucesso em Bahrain (30/11-3/12). Mulheres 
trabalhadoras   sindicalistas de todos os países do 
mundo árabe participaram nesta conferência que 
discutiu o papel das mulheres trabalhadoras no mundo 
árabe. A FSM foi representada por Alexandra Liberi, 
chefe de mídia de massa e comunicação da FSM.

5-7: Durante uma visita nas Filipinas, a chefe de mídia 
de massa e comunicações da FSM, Alexandra Liberi 
reuniu-se com entidades filiadas e amigas da FSM e 
expressou a solidariedade da FSM com as lutas dos-as 
trabalhadores-as filipinos-as. (2014.16)

15-16: 2º Congresso Mundial da UIS Hotelaria e 
Turismo foi organizado em Colombo, Sri Lanka, com 
sucesso. Os-as convidados-as foram recebidos-as 
com os discursos dos-as líderes da ICEU, CFTU e 
NTUC em nome da Comissão Organizadora, bem 
como as mensagens de saudação de hóspedes 
internacionais. Um novo comitê executivo foi eleito 
por unanimidade, liderado pelo novo secretário-
geral Mamdouh Mohamady Mohamed, do Sindicatos 
dos hotéis e turismo do Egito e o novo Presidente 
Janaka Adikari, do sindicato dos-as trabalhadores-as 
dos hotéis do  Sri Lanka. A FSM foi representada no 
Congresso por Alexandra Liberi, chefe de mídia de 
massa e comunicação. (2014.17)

20: A FSM esteve presente na II° Conferência do 
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sindicato de trabalhadores-as migrantes em Moscou, 
na Rússia. Alexandra Liberi, chefe de mídia de massa 
e comunicação tomou a palavra durante a conferência 
em nome do Secretariado da FSM.

HOSPEDAGEM DAS DELEGAÇÕES 
ESTRANGEIRAS:

JANEIRO

29:  Reunião da Federação Marítima do Egito- 
Secretariado da FSM em Atenas nos escritórios centrais 
da FSM. A FSM foi representada pelo secretário geral, 
George Mavrikos e o secretário-geral adjunto Valentin 
Pacho assim como o irmão Mohammed Iqnaibi, 
conselheiro para as relações com países árabes.

11:  Delegação da CTB Brasil chefiada pelo seu 
Presidente Adilson Araújo, visitou o escritório Central 
da FSM e realizou uma reunião com o Secretariado da 
FSM.

24: Delegação da Zhanartu (Cazaquistão) teve uma 
reunião com a liderança da FSM para informar sobre os 
desenvolvimentos da violação de direitos sindicais por 
parte das autoridades governamentais durante uma 
visita nos escritórios centrais da FSM.

MARÇO

4: UTT Tunísia visitou os escritórios centrais da FSM e 
teve uma reunião com o Secretariado da FSM.

6: Uma delegação de alto nível da ETUF Egito visitou 
a FSM. A delegação foi chefiada pelo seu Presidente, 
irmão Mohamed Guebaly junto com os irmãos  Ibrahim 
Hassan, Mohammed Elsaed e Mohammed Said

18: Sindicato das indústrias de alimentos do Egito 
visitou a liderança da FSM nos escritórios centrais em 
Atenas.

27: Foi realizada uma reunião em 27 de março de 2014, 
entre uma delegação de alto nível da OTT- Tunísia 
(Organização da Tunísia do Trabalho) e a liderança da 
FSM nos escritórios centrais.

ABRIL

7: Sindicato da Educação do Egito visita os escritórios 
centrais da FSM e teve uma reunião bilateral com a 
liderança da FSM.

28: Sindicato de Finanças do Egito visitou os escritórios 
centrais da FSM e houve um encontro bilateral com a 
liderança da FSM.

MAIO

5-7: Líderes da FSM reuniram-se com o Sindicato 
Geral dos-as Trabalhadores-as Administrativos-as e de 
serviços sociais

20: O Sindicato Geral de Serviços de Saúde e Serviços 
Públicos do Egito visitou os escritórios centrais da FSM 
e reuniu-se com a liderança da FSM. (2014.18)

JUNHO

12: Com honra e grande alegria, o secretariado deu 
as boas-vindas ao camarada Ulises Guilarte de 
Nacimiento, novo secretário-geral da CTC-Cuba,  
assim como ao membro do Secretariado Nacional, o 
camarada Raymundo Navarro. Durante a sua visita, a 
delegação da CTC reuniu-se com o Secretariado da 
FSM, no dia 12 de junho, na sede da FSM e os informou 
sobre a contínua luta do povo cubano. O Secretariado 
da FSM reafirmou a solidariedade dos seus membros 
com o povo cubano para o fim do bloqueio imperialista 
e a libertação dos heróis cubanos presos ilegalmente 
e comprometeram-se a reforçar a sua campanha em 
curso sobre estas questões. (2014.19)

16: Foi realizada uma reunião bilateral nos escritórios 
centrais da FSM, entre o secretário-geral da UIS Metal 
e Mineração  e o Secretariado da FSM. Irmão Francisco 
José Sousa e Silva, novo secretário-geral da UIS MM, 
acompanhado pelo irmão Wallace Paz de Aragão, o 
secretário-geral FITMETAL Brasil e Jenny Dauvergne, 
intérprete, discutiram com a liderança da FSM sobre o 
plano de ação da UISMM.

13: O Sindicato Geral de Imprensa, Impressão e 
Informação do Egito visitaram os escritórios centrais da 
FSM.
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JULHO

10: A FNIC-CGT visitou os escritórios centrais do FSM. 
Irmão Carlos Moreira, secretário-geral foi acompanhado 
por Yves Peyrard e Emmanuel Lepine, secretários 
Federais, reuniram-se com o secretário geral Secretário 
George Mavrikos,  SGA Valentin Pacho, Mohammed 
Iqnaibi, representante da GUPW na FSM e Apostolos 
Sotiropoulos, representante da FSM na UNESCO.

SETEMBRO

9-12: Uma delegação de 11 membros da FTUB 
Bielorrússia  liderada pelo camarada Mikhail Kastsian, 
Presidente  do Sindicato de Trabalhadores-as da 
Indústria da Luz, visitou os escritórios centrais da FSM.
Os quadros bielorussos chegaram a Atenas, na 
ocasião de um programa de 4 dias sobre a construção 
da capacidade sindical sediado nos escritórios centrais 
da FSM. (2014.20) 

NOVEMBRO

28: SWTUF Sudan High-Level Delegation visited the 
WFTU Central Offices and held bilateral meeting with 
the WFTU Secretariat. 

28: Uma delegação de alto nível da SWTUF-Sudão 
visitou os escritórios centrais da FSM e realizou uma 
reunião bilateral com o Secretariado da FSM.

DEZEMBRO

10: Os-as trabalhadores-as do turismo do Egito 
realizaram reuniões bilaterais com a liderança da FSM  
durante uma visita aos escritórios centrais da FSM.
15: Secretário-geral da ICATU, Rajab Magalhães 
visitou os escritórios centrais da FSM e realizou uma 
reunião bilateral com a liderança da FSM dirigido pelo 
secretário-geral da FSM.

19: Foi realizada uma reunião entre o embaixador do 
estado da Palestina em Atenas, Sr. Marwan Emile 
Toubassi e o secretário-geral da FSM George Mavrikos 
nos escritórios centrais da FSM. A FSM mais uma 
vez manifestou sua solidariedade com a luta dos-as 
trabalhadores-as palestinos-as.
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JANEIRO

9-12: Swadesh Dev Roye, secretário-geral adjunto 
e Alexandra Liberi, chefe do departamento de 
comunicação e mídia de massa viajaram para 
Johanesburgo e Cidade do Cabo, África do Sul e 
reuniram-se com liderança da COSATU, liderado 
pelo Presidente da COSATU, Sidumo Dlamini. As 
discussões incluíram a organização do 17° Congresso  
Sindical Mundial  da FSM na África do Sul. (2015.1)

9-10: Um seminário internacional com o slogan: “a 
terra pertence a quem a cultiva” foi organizada pelo 
movimento Agrário do Paraguai (MOAPA) e a FSM 
no distrito de Minga Guazú, no Paraguai. Divanilton 
Pereira, coordenador da FSM da região CONE SUL 
em seu discurso de abertura defendeu os direitos da 
população agrária e as-os trabalhadoras-es rurais. 
(2015.2)

18-20: 26° Congresso da GFTU- Federação Geral 
dos Sindicatos da Síria em Damasco, na Síria. A 
FSM foi representada pelo camarada Valentin Pacho, 
secretário-geral adjunto da FSM.

26-31: Programa de treinamento com sindicalistas de 
diferentes partes dos EUA na sede Central da FSM 
sobre uma variedade de temas sindicais bem como 
sessões informativas sobre a FSM, sua história e 
posições, seu plano de ação e luta. (2015.3)

FEVEREIRO

5: Uma delegação da FSM, composta pelo Presidente 
da UIS Transporte Ali Riza Kucukosmanoglu e Nikos 
Theodorakis,  coordenador Internacional da PAME, 
participou da manifestação dos metalúrgicos em greve 
da DISK e Birlesik-Is Metal para aumentar os acordos 
de negociação coletiva e obter melhores salários. 
(2015.4)

5: 4º Congresso Nacional da KASBI Indonésia. 
Camarada Debanjan Chakrabarti, secretário-geral da 
UITBB e líder da CITU representou a FSM. 

7-10: 9° congresso da Federação dos-as Empregados-
as do Banco da Índia (BEFI). A FSM foi representada 
por Kali Patouna, representante da FSM.

13-14: XII°Congresso mundial dos sindicatos dos-as  
funcionários-as do  serviço público e aliados (UIS-
SP) realizou-se em Kathmandu, Nepal, sediado pela 
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CONEP, NEGEO e outras filiais  e amigas da FSM. Uma 
nova liderança foi eleita pelo Congresso, o camarada 
Pierpaolo Leonardi (Itália) foi eleito secretário-geral 
e o camarada  Artur Sequeira (Portugal) foi eleito 
Presidente da organização. O Congresso discutiu sobre 
os desenvolvimentos no sector público e a economia 
mundial, sobre o impacto das reformas capitalistas e 
as políticas anti-trabalhistas. Com o objetivo de reforçar 
a UIS-SP foram aprovadas resoluções importantes. 
(2015.5)

MARÇO

3: Conferência Internacional sobre os desafios do sector 
do turismo no Cairo, Egito. A FSM foi representada 
por Apostolos Sotiropoulos, representante da FSM na 

UNESCO.

4-10: Visita do secretário-geral adjunto da FSM, 
camarada Valentin Pacho, na Venezuela para 
seminários e reuniões sindicais. (2015.6)

6: Secretário-geral da FSM, George Mavrikos participou 
e dirigiu uma manifestação em Chipre contra a União 
Europeia, a Troika e suas políticas de austeridade e 
pobreza.

8: Dia internacional da Mulher comemorado com força 
em muitos países.

27: Seminário sobre os direitos das Mulheres com 
sindicalistas paquistaneses realizou-se nos escritórios 
centrais da FSM em Atenas.

“Assassinos e hipócritas são os imperialistas europeus”

Ações massivas de solidariedade em Chipre, Grécia, Itália
com os-as refugiados-as e migrantes foram organizados em 24 de abril de 2016.
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ABRIL

16: O secretário geral da FSM participou e cumprimentou 
a reunião de Comitê Executivo da UIS Agroalimentar, 
realizada em Paris, França. (2015.7)

17: Visita do secretário geral da FSM, George Mavrikos, 
em Madrid, Espanha. No âmbito da visita, ele teve uma 
sessão de trabalho com filiados e amigos da FSM  na 
Espanha e no País Basco. A reunião foi realizada na 
sede do sindicato AST em Madrid.

24: Filiadas da FSM na Grécia, Itália e Chipre 
organizaram manifestações contra a política imperialista 
e antidemocrática da União Europeia contra os-as 
refugiados-as e trabalhadores-as migrantes.

26: Reunião do Secretariado da FSM em Atenas, na 
sede Central da FSM.
Durante a reunião importantes tópicos foram discutidos 
sobre o processo da implementação do plano de ação 
decidido pelo conselho presidencial. Foram discutidos 
os progressos dos preparativos para a celebração do 
70º aniversário da FSM em todo o mundo e a ratificação 
de novas solicitações de filiação.

MAIO 

1: Na ocasião do primeiro de maio, filiados e amigos 
da FSM ao redor do mundo organizaram greves, 
manifestações massivas e comícios em todos os países 
do mundo. Celebrações que honraram os 129 anos 
desde a revolta dos-as trabalhadores-as em Chicago 
e projetaram seu internacionalismo exigindo direitos 
contemporâneos para a classe trabalhadora em cada 
país, direitos e liberdades sindicais, segurança social, 
melhores salários e condições de trabalho assim como 
políticas para lutar contra o desemprego.

5: No comício dos-as trabalhadores-as da Terra 
da Índia, Anda Anastasaki, representante da FSM 
H. Mahadevan secretário-geral adjunto da FSM e 
responsável do escritório regional da FSM Ásia-
Pacífico. A representante da FSM realizou reuniões 
bilaterais com os sindicatos de trabalhadores-as da 
Índia e participou do seminário sobre “riscos para 
a saúde durante maternidade, mortalidade infantil, 
pessoas com deficiência” organizado pelo escritório 
regional Ásia Pacífico da FSM. (2015.8)

7-10: Uma delegação da FSM participou da reunião 
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das organizações democráticas internacionais, 
convocada em Moscou para comemorar o 70º 
aniversário da vitória sobre o fascismo e o nazismo 
em 9 de maio. A delegação da FSM foi chefiada pelo 
secretário-geral George Mavrikos junto com Valentin 
Pacho Quispe secretário-geral adjunto, Mzwandile 
Makwayiba, presidente da  NEHAWU- África do Sul e 
CH Venkatachalam, membro do conselho presidencial 
da FSM, e
presidente do Comitê de controle financeiro da FSM, 
Raymundo Navarro, responsável pelas relações 
internacionais de CTC-Cuba, Divanilton Pereira, 
secretário de relações internacionais da CTB Brasil e 
coordenador da FSM para o Cone Sul e Timur Narykov, 
intérprete. A delegação participou nas celebrações 
em Moscou-Rússia, apresentou suas condolências 
ao povo e a classe trabalhadora heróica da União 
Soviética, que se sacrificou com mais de 20 milhões 
de mortos-as na guerra contra o nazismo e o fascismo. 
(2015.9)

21: A FSM participou do Conselho geral da UIS 
Transporte em Istambul, a FSM foi representada por 
Ferhat Tum.

31: Reunião preparatória da FSM para a 104° 
Conferência Internacional do Trabalho (CIT) na OIT, 
sob a coordenação do secretário geral adjunto, Valentin 
Pacho e com a participação de filiados e amigos da 
FSM presentes na 104° CIT.

JUNHO 

1-2: A conferência da FSM intitulada “os embargos, 
bloqueios e sanções impostas pelos EUA, OTAN e a 
UE são um golpe aos direitos dos-as trabalhadores-
as” no Parlamento Europeu em Bruxelas – Bélgica 
com intervenções do secretário-geral da FSM George 
Mavrikos e de representantes de Cuba, Síria, Lungansk, 
Sérvia, Portugal, Letônia entre outros-as participantes.

3-4: Seminário  da FSM-SNAPEST  focando sobre a 
dupla exploração das mulheres trabalhadoras e a luta 
do movimento dos-as trabalhadores-as pelos seus 
direitos teve lugar na Argélia. A FSM foi representada 
por Alexandra Liberi, chefe de mídia de massa e 
departamento de comunicações e Mohammed Iqnaibi, 
assessor da FSM para assuntos árabes.

3-6: 15º Congresso Nacional da NUMSA (Sindicato 
dos-as Mineiros-as) África do Sul, foi representado 
por George Bazionis, quadro do departamento de 

comunicação.

6-7: Sessão do conselho presidencial da FSM 2015, 
em Genebra, Suíça. Membros do conselho presidencial 
da FSM e observadores dos 5 continentes se reuniram 
para discutir sobre o relatório de ação da FSM e decidir 
sobre o plano de ação para o próximo período. A 
sessão começou com a intervenção principal feita pelo 
secretário-geral da FSM, George Mavrikos. (2015.10)

9: O secretário-geral da FSM, George Mavrikos interveio 
na 104° Conferência Internacional do trabalho. Seu 
discurso na sessão plenária foi calorosamente recebido 
por dezenas de sindicalistas que participaram.

14-19: 8° Congresso Nacional da POPCRU-África do 
Sul, a FSM foi representada por Nikolas Theodorakis.

22: A FSM realizou um protesto oficial na embaixada de 
Israel em Atenas, na Grécia e se reuniu com o Ministério 
de Relações Exteriores da Grécia, denunciando o 
arresto e deportação ilegal e antidemocrática  da sua 
representante, Alexandra Liberi, do Aeroporto Tel 
Aviv enquanto viajava para Ramallah, na manhã do 
domingo, 14 de junho de 2015.

24-25: A FSM e FNIC-CGT realizaram uma conferência 
internacional na indústria petroquímica. O Camarada 
George Mavrikos interveio na abertura da conferência 
em nome da FSM. (2015.11)

JULHO

28-29: A FSM Participou há 5 ° Fórum Internacional 
das ONGs, houve Uma Parceria oficial com a UNESCO 
Sobre o tema da “Aproximação das Culturas - Uma 
Humanidade Além das Diferenças”, na República 
Popular da China. Um foi representada pela camarada 
FSM Anda Anastasaki, coordenadora da sede da FSM.

SETEMBRO

13-14: Conferencia Sindical Internacional 
“Solidariedade com os Trabalhadores- e com o povo 
da Síria, contra o terrorismo, Os bloqueios e sanções 
Económicas”, Organizada Pela GFTU Síria, com 
Uma grande Participação de Mais de 250 delegações 
Internacionais de todo o Mundo. A Liderança da FSM foi 
representada cabelo Secretário Geral da FSM, George 
Mavrikos e Alexandra Liberi. (2015.12)
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18-30: filiados e amigos da FSM Por Toda a Europa 
protestos organizaram, Manifestações e comícios, 
declarando A SUA Solidariedade COM os-como 
Refugiados-como e migrantes.

OUTUBRO

1: O secretário-geral da FSM, George Mavrikos, 
participou do Conselho Nacional da CTB em São Paulo.

1-3: A atividade Central da FSM foi realizada em São 
Paulo, sediada pela CTB-Brasil. Delegados-as de todo 
o mundo reuniram-se em São Paulo para comemorar o 
70ºaniversário da FSM.

3: O 70º aniversário da FSM foi comemorado em todo o 
mundo com grande sucesso. Filiados e amigos da FSM 
organizaram iniciativas exitosas para homenagear os 
70 anos de luta contra a exploração do homem pelo 
homem.

19: Conferência internacional dos sindicatos de 
telecomunicações e Call Centers em Bruxelas. No 
Congresso interveio em nome da FSM Matthieu Bolle 
Reddat, que salientou em seu discurso que para a FSM 
e suas filiadas, o papel das organizações sindicais 
internacionais é servir o interesse dos seus membros 
e os-as trabalhadores-as que lutam.

20: A FSM foi representada no 21° Congresso de 
pensionistas gregos por Valentin Pacho Quispe, 
secretário-geral adjunto da FSM e Quim Boix, 
secretário-geral da UIS Pensionistas.

23: Representante da FSM na sede das Nações Unidas 
em Nova York, Frank Goldsmith que também é membro 
da liderança da UIS Pensionistas, participou e tomou a 
palavra durante a 70º Assembleia Geral das Nações 
Unidas celebrando os 70 anos desde a fundação da 
entidade, ele que discursou sobre os “objetivos de 
desenvolvimento sustentável” da ONU até 2030.

NOVEMBRO

1-2: Congresso Sindical Mundial das Mulheres 
Trabalhadores em Pervolia Larnaca, sediado pela 
PEO-Chipre. Participaram do congresso delegadas 
mulheres de 27 países de 45 sindicatos filiados à FSM. 
A intervenção principal do Congresso foi apresentada, 
em nome da FSM, por Nyameka Macanda, 2º Vice 
Presidente da NEHAWU-África do Sul. (2015.13)
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9: A reunião do Secretariado da FSM na sede da FSM. 
Nesta ocasião jovens sindicalistas da PAME tiveram a 
oportunidade de realizar uma reunião com os membros 
do Secretariado e o secretário-geral, George Mavrikos.

9-10: Conferência organizada pela ICATU e GFIW no 
Iraque, a FSM foi representada por Adib Miro.

10: O Secretariado da FSM realizou uma reunião com 
os dirigentes da PAME em seus escritórios centrais 
em Atenas. Os temas do encontro foram a situação 
política e econômica da Grécia e a greve geral do dia 
12 de novembro. O Secretariado foi informado sobre 
os comícios da PAME em mais de 50 cidades por toda 
a Grécia, com a principal manifestação em Atenas 
naquele dia.

22-27: 12º Congresso Nacional da COSATU, a 
delegação da FSM foi chefiada pelo secretário-geral da 
FSM, George Mavrikos e foi composta por Swadesh 
Dev Roye, secretário-geral adjunto, Divanilton Pereira, 
diretor de relações internacionais da CTB Brasil e 
coordenador da FSM para o Cone Sul, Alexandra 
Liberi, chefe de mídia de massa do departamento 
de comunicações e George Bazionis, oficial de 
comunicação. No âmbito do Congresso a delegação 
da FSM realizou uma reunião com a liderança das 
organizações filiadas à FSM junto com o Presidente da 
COSATU, Sdumo Dlamini. (2015.14)

28-3 dezembro: 13ª reunião regional africana da OIT. 
A FSM foi representada por Alexandra Liberi, chefe de 
mídia de massa e comunicações e George Bazionis, 
oficial de comunicação.

30: A FSM realizou uma cerimônia de premiação para 
três dos-as vencedores-as do seu concurso de cartaz 
na sua sede em Atenas – Grécia. (2015.15)

DEZEMBRO

1-15: 10 sindicalistas norte americanos visitaram 
Atenas, a fim de participar de seminários da FSM.

1-8: Workshop da ACFTU-FSM “Uma faixa, uma 
estratégia a seguir e a capacidade de construção do 
sindicalismo” em Pequim, China. Filiados e amigos da 
FSM de Benin, Bulgária, Etiópia, Grécia, Indonésia, Irã, 
Namíbia, Nepal, Paquistão, Ruanda, Togo, Uganda, 
Zâmbia e Zimbabué participaram do seminário.

4: Foi realizada uma reunião com a coordenadora do 
escritório Central da FSM, Anda Anastasaki e uma 
delegação da SHISO UNDO em Tóquio, Japão.

5-6: Filiados e amigos da FSM em Camarões 
organizaram com grande sucesso um seminário, sobre 
as novas tecnologias, honrando o 70º aniversário 
da FSM. Nikolas Ghiokas, responsável da FSM nos 
escritórios em Genebra e George Bazionis, oficial de 
comunicação da FSM nos escritórios centrais fizeram 
as palestras.

6-7: Conferência Internacional de solidariedade com 
o povo da Palestina organizado pela FSM e a GUPW 
Palestina. Delegações internacionais de França, 
Espanha, Grécia, Chipre, Rússia, Itália, Turquia 
reuniram-se com os-as sindicalistas da Palestina 
para expressar a solidariedade do movimento sindical 
classista internacional e da FSM com a luta do povo da 
Palestina.

HOSPEDAGEM DAS DELEGAÇÕES 
INTERNACIONAIS:

FEVEREIRO

18: Foi realizada uma reunião bilateral entre a FSM 
e a UIS Energia nos escritórios Centrais da FSM em 
Atenas.

ABRIL

21: Uma delegação da Federação dos Sindicatos do 
Têxtil do Egito visitou a sede da FSM em Atenas. A 
delegação foi chefiada pelo Sr. Abdel Fatah Ibrahim, 
presidente da delegação. A delegação da FSM foi 
formada por George Mavrikos, secretário-geral,  
Valentin Pacho Quispe, secretário geral adjunto e 
Mohhamed Iqnaibi, assessor em relações árabes.

27: O presidente da VGCL-Vietnã e vice-presidente 
da FSM, o irmão Dang Ngoc Tang, acompanhado por 
uma grande delegação de sindicatos representando 
8,5 milhões de trabalhadores-as vietnamitas reuniu-se 
com o secretariado da  FSM em uma reunião frutífera 
e fraterna.

MAIO

4: Uma delegação do Sindicato de Produção Militar do 



FSM - Relatório de Ação 2011-2016  - 89

2015

20
15

.1
3

20
15

.1
4

20
15

.1
5

20
15

.1
6

Egito  visitou a sede da FSM em Atenas. A delegação 
da FSM foi formada por George Mavrikos, secretário-
geral,  Valentin Pacho Quispe, Secretário geral adjunto 
e Mohhamed Iqnaibi, assessor de relações árabes.

JULHO

22: Uma delegação da RD Congo, composta por 
Amundala Jean Willy Ramazani, coordenador da FSM 
na RD Congo, Joseph Lomani Alumba e Felix Kanange 
Ka Kabeya visitaram a sede da FSM em Atenas. A 
delegação da RD Congo reuniu-se com a delegação 
da FSM de alto nível, formada por George Mavrikos, 
secretário-geral, Valentin Pacho Quispe, secretário-
geral adjunto e Apostolos Sotiropoulos, representante 
da FSM na UNESCO. (2015.16)

AGOSTO

27-30: A delegação da ETUF, composta por Mohamed 
Gebaly, presidente da ETUF, Mohamed Wahballa, 
secretário-geral, Mohamed Salem, tesoureiro e  
Said Rashwan, intérprete, Hesham Ahmed Fouad, 
membro da direção da ETUF, Khaled Aish, Presidente 
do sindicato geral de indústrias alimentares e vice-
presidente da ETUF visitaram Atenas. A delegação da 
ETUF reuniu-se com a delegação de alto nível da FSM 
formada por George Mavrikos, secretário-geral, Anda 
Anastasaki, coordenadora dos escritórios centrais 
da FSM, Mohamed Iqnaibi, assessor de relações 
árabes e Alexandra Liberi, chefe do departamento de 
comunicação e mídia de massa.
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JANEIRO

9-10: Congresso da Sosyal-Is, a FSM foi representada 
por Alexandra Liberi. Em seu congresso, delegados-as 
da Sosyal-Is decidiram solicitar sua filiação ao FSM. 
(2016.1)

11: Foi realizada uma reunião da Comissão 
Organizadora do 17º Congresso Sindical Mundial 
composta por sindicatos sul africanos. Em nome dos 
escritórios centrais da FSM, os  camaradas Nikolas 
Theodorakis e Anda Anastasaki estiveram presentes 
durante as reuniões. (2016.2)

19: O Comitê de controle financeiro da FSM realizou 
sua reunião agendada nos escritórios centrais da FSM.

26: Uma Conferência Europeia foi sediada pela UIS 
SP e a PAME no Parlamento Europeu sob o tema “ 
A resposta dos sindicatos classistas contra grupos 
empresariais, a UE e os governos que impõem as 
privatizações e as suas consequências para os-as 
trabalhadores-as e os povos da Europa”.

FEVEREIRO

3: Na ocasião da reunião agendada do Secretariado 
da FSM em Atenas, Grécia, uma delegação da FSM 
chefiada pelo seu secretário geral, George Mavrikos, 
H.Mahadevan, Swadesh Dev Roye e Valentin Pacho, 
membros do Secretariado  visitaram os-as agricultores-
as na Grécia, expressando sua solidariedade 
internacional com eles e com  o povo grego na luta.

17: O Congresso da DISK teve lugar em Istambul; a FSM 
foi representada pelo camarada Ferhat Tum. Ele dirigiu 
uma saudação em que sublinhou a camaradagem entre 
a FSM, a DISK e a classe trabalhadora da Turquia. 
(2016.3)

22: A FSM participou do Congresso da Federação 
dos-as trabalhadores-as gregos-as nas fábricas 
de alimentos e bebidas filiada à PAME.  A FSM foi 
representada por Mohamed Iqnaibi, conselheiro da 
FSM para as relações árabes.

25-28: Uma delegação da FSM chefiada pelo seu 
secretário-geral George Mavrikos visitou Coimbatore, 
Índia na ocasião da conferência da 41º conferência da 
AITUC em 25-28 de fevereiro de 2016.
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No dia 26 de fevereiro o secretário geral da FSM tomou 
a palavra uma reunião dos-as trabalhadores-as de 
bancos e seguros, na Índia. (2016.4)

MARÇO

5-6: Sessão anual do conselho presidencial da FSM foi 
organizada em Hanói, no Vietnã, sediado pela VGCL-
Vietnã, sob o título: “Avançar para o 17° Congresso 
Sindical Mundial. Luta - Internacionalismo - Unidade”. 
(2016.5)

5: No âmbito da sessão anual do conselho presidencial, 
a delegação da FSM liderada pelo seu secretário-geral  
reuniu-se com o Presidente da República Socialista do 
Vietnã, Sr. Truong Tan Sang.

8: Uma delegação da FSM, chefiada pelo seu secretário 
geral, George Mavrikos, visitou a China. Durante sua 
visita o camarada George Mavrikos reuniu-se com a 
liderança da ACFTU.

8: Dia internacional da mulher comemorado com força 
em muitos países.

12: Encontro de solidariedade internacional entre a 
FSM com a GUWP-Palestina teve lugar em Milão, em 
12 de março. O seminário foi organizado pela USB-
Itália e fazia parte das iniciativas de solidariedade com 
a GUPW organizada pela FSM e as entidades filiadas 
e amigas na Europa.

14: A FSM tomou a palavra durante o 3º curso político 
da POPCRU- Sindicato dos-as Trabalhadores-as da 
Polícia e Prisões da África do Sul, que teve lugar em 
Johanesburgo, como parte dos eventos de preparação 
para o 17º Congresso  Sindical Mundial. A FSM foi 
representada pelo camarada Nikolas Theodorakis.

21: Um amplo programa de formação sindical foi 
realizado nos escritórios centrais da FSM com 
sindicalistas de países do Leste Europeu.

ABRIL

1: Foi realizada uma reunião entre o Secretariado da 
FSM e os líderes das UIS em Atenas – Grécia com 
sucesso. O tema da reunião FSM-UIS foi “ Sindicatos de 
base, fortes, massivos, democráticos e militantes. FSM 

poderosa, presente nas bases com uma orientação 
classista estável”. (2016.6)

8.9: Uma delegação da FSM, chefiada pelo secretário-
geral, George Mavrikos participou do fórum sindical dos 
Balcãs em Salónica - Grécia. O fórum foi uma iniciativa 
da Federação Nacional dos-as trabalhadores-as e 
empregados-as  da indústria grega de bebidas a fim de 
recolher e melhorar a comunicação e a coordenação 
do movimento sindical nos países balcânicos. 

14: Alexandra Liberi, chefe do departamento de 
comunicações, de mídia de massa da FSM  participou 
e dirigiu a 43º conferência da ALO e expressou a 
solidariedade da FSM com o povo árabe e a classe 
trabalhadora.

20: Uma delegação FSM-FISE-PAME organizou 
um protesto em solidariedade com a luta dos-as 
professores da Argélia, em frente à Embaixada da 
Argélia em Atenas, Grécia.

22: O secretário-geral da FSM participou e dirigiu o 12 
° Congresso da DEV-IS em Chipre.

MAIO

1: Primeiro de Maio foi celebrado com grande sucesso 
em todo o mundo. O secretário-geral da FSM, George 
Mavrikos comemorou o primeiro de maio com o povo 
e os-as trabalhadores-as do Sri Lanka e fez um 
discurso durante uma manifestação maciça da classe 
trabalhadora no Sri Lanka. (2016.7)

9-10: O 16º Congresso da SWTUF ocorreu em Cartum, 
o camarada Nikos Theodorakis, chefe do departamento 
internacional da PAME, participou em nome da FSM.

27-28: A conferência internacional anti-imperialista 
da FSM  teve lugar na Turquia, com grande sucesso. 
Dezenas de delegados-as reuniram-se na Turquia, para 
discutir sobre a ação do movimento sindical classista 
contra o imperialismo.

29: A reunião preparatória da FSM na 105º CIT-OIT 
foi organizado durante a conferência internacional do 
trabalho, Genebra-Suíça

30: Uma delegação da FSM participou da reunião da 
Organização Mundial da Saúde.
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JUNHO

1-2: Uma ampla campanha de solidariedade 
internacional com a classe trabalhadora francesa foi 
organizada para a retirada da lei do trabalho conhecida 
como “El Khomrī” do governo presidido por Francois 
Hollande. Greves de larga duração tiveram lugar nas 
refinarias de petróleo, no sistema ferroviário, maciços 
comícios e manifestações tiveram lugar nas cidades de 
França. A FSM e suas filiadas organizaram protestos 
frente às embaixadas da França, Turquia, Itália, Grécia, 
Chipre, Brasil, Chile e Áustria, enquanto George 
Mavrikos, secretário-geral da FSM visitou Marselha, na 
França e reuniu-se com a liderança da sua filial FNIC-
CGT e outras organizações e militantes. O secretário-
geral da FSM tomou a palavra numa manifestação de 
45.000 pessoas durante a sua visita.

4-5: Exposição  internacional do pôster  da FSM  em 
Estocolmo, Suécia, para promover o 17° Congresso 
Sindical Mundial em Durban, África do Sul. Uma 
atividade de pré-congresso foi organizada pela 
Klubb111, com a presença do secretário geral da FSM. 
(2016.8)

6: O secretário-geral da FSM, George Mavrikos tomou 
a palavra na 105° sessão plenária da CIT. Além 
disso, a FSM realizou uma reunião sobre as mulheres 
trabalhadoras durante a 105º Conferência Internacional 
do Trabalho.

7: Uma reunião dos filiados e amigos da FSM nos 
escritórios centrais da OIT em Genebra foi organizada 
como um evento preparatório para o 17° congresso 
sindical mundial. (2016.9,10)

13-16: A 4ª Conferência Internacional de UIS 
agroalimentar, alimentos, comércio, têxteis & Indústrias 
aliadas (UISTAACT) foi realizada em Paris, França. 
(2016.11)

27-28:  Conferência Internacional sobre o papel das 
multinacionais e o movimento sindical no Parlamento 
Europeu em Bruxelas, foi organizada com grande 
sucesso pela FSM.

29: Eventos do pré-congresso foram organizados em 
Chipre pela PEO e os sindicatos turco-cipriotas DEV-
IS, KTAMS, KTOS, KTOEOS, BES, KOOP-SEN. A 
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exposição internacional do cartaz da FSM foi exibida 
enquanto foi organizada uma manifestação massiva 
onde Pampis Kyritsis, secretário-geral da PEO e o 
secretário-geral da FSM, George Mavrikos tomaram a 
palavra. (2016.12)

JULHO

1-3: “Trabalhadores-as do Metrô contra a privatização”, 
com a participação da FSM. São Paulo, Brasil. 

19-21: Reunião Organizacional em Atenas com o 
participação de todos os líderes sindicais Africano de 
língua francesa. Eles foram discutidos muito importante 
para as questões organizacionais desenvolvimento do 
movimento sindical e da defesa dos trabalhadores 
nesses países.
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ANEXO
Cartazes e publicações
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CARTAZES
2011-2016
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1. História da mídia mundial do 16º Congresso Sindical 
Mundial, dezembro de 2011
2. Trabalhador-a  sul-africano-a  e a FSM, ombro a om-
bro, fevereiro de 2012
3. FSM: Campeão de 70 anos de luta de classes, 
Swadesh Devroy, 2015
4-6: E-álbuns de fotos dos dias ação internacional
7. Impressão especial de selo em cooperação com 
os correios públicos gregos em homenagem ao 70º 
aniversário da FSM

1 2 3
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7

PUBLICAÇÕES 
2011-2016





Relatórios
dos escritórios regionais 
& UIS´s
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ESCRITÓRIO REGIONAL ÁSIA-PACÍFICO 

PRINCIPAIS TAREFAS:
i) Coordenação  das atividades na região
ii) Realização de comunicação efetiva entre os 
sindicatos afiliados na região 
iii) Participação das tarefas e atividades organizadas 
pelas organizações da região, quando convidados/
informados 
iv) Publicação “Flashes dos Sindicatos”  do 
Escritório de Nova Deli 
v) Participação em nome da FSM de fóruns 
internacionais e reafirmar os princípios e a ideologia 
da FSM 
vi) Outras atividades relacionadas ao movimento 
sindical, ao fórum econômico, etc. na região ou 
consideradas necessárias pelo Secretariado/ 
Escritório Central. 

ALGUMAS DAS ATIVIDADES CITADAS ACIMA 
ESTÃO ENUMERADAS ABAIXO: 
1) Camarada H. Mahadevan participou do Comitê 
de Coordenação dos Sindicatos (JTUCC) em  
Kathmandu, capital do Nepal  em dezembro 
de 2014, no qual o Primeiro Ministro do Nepal 
Shri Sushil Koirala, o Secretário-Geral da CNI, 
AP e outros participaram. Em noma da FSM, o 
Secretário Adjunto foi convidado a participar desse 
importante evento. As 11 Centrais Sindicais do 
Nepal organizaram esse Fórum conhecido como 
“Unidade e Diversidade”. 
Os princípios e a história da FSM foram destacados 
nessa atividade. Do CONEP, o camarada do Nepal 
Prem Kumar Khanal coordenou essa importante 
atividade.
2) Em 29 e 30 de dezembro de 2014 um “Programa 
de Treinamento de Jovens” foi organizado em 
Kathmandu. O tema foi “70 anos de FSM, 70 anos 
de luta”. Foi inaugurada pelo Ministro de Juventude 
e Esportes do Governo do Nepal. Camarada 
Mahadevan participou e abordou o tema, bem como 
falou das questões atuais da classe trabalhadora 
internacional. 
3) A organização de uma reunião do Comitê 
para finalizar o bem-sucedido lançamento da 
Conferência da UIS Serviço Público a ser lançado 
em fevereiro de 2015, foi conduzida e baseada em 
nossas experiências anteriores que nos guiaram 
ao sucesso desta Conferência. 
4) Uma entrevista à uma mídia importante do Nepal 
abordando vários aspectos como os 70 anos da 
FSM, ações internacionais recentes organizadas 
pela FSM, a situação atual da classe trabalhadora 
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mundial, as causas para essa situação, o que a 
FSM tem feito, o plano de ação futuro da FSM, 
mensagem à classe trabalhadora do Nepal, etc. 
Foi amplamente divulgada no Nepal. 
5) Solidariedade e suporte periódico feito pelo 
Escritório Regional da Ásia-Pacífico, bem como 
pelos afiliados e organizações amigas da FSM na 
região, nas diversas lutas, como a luta consistente 
da classe trabalhadora grega, a luta na Indonésia, 
Sri Lanka, Paquistão, entre outros, receberam 
solidariedade.
6) O Escritório Central da FSM organizou aulas 
de Educação Sindical em Atenas. Três sessões, 
conforme estabelecido pelo Escritório Central, 
foram realizadas pelo camarada H. Mahadevan, 
que foi bem recebido pelos participantes das 
Américas. 
Aulas similares foram conduzidas na Índia e em 
Bangladesh, as quais foram dadas pelo camarada 
H. Mahadevan em nome da FSM.
7) Com relação às calamidades naturais que 
devastaram o Nepal, foram enviadas mensagens 
e suporte por iniciativa do Escritório Regional 
Ásia-Pacífico da FSM, pelos amigos e afiliados 
na região da Ásia-Pacífico. Foram enviadas 
mensagens de solidariedade e condolências, bem 
como contribuição financeira por parte de nossas 
organizações mais próximas. 
8) A visita da camarada  Anda e da Professora 
Stefanova à Índia em maio de 2015 foi um evento 
importante. Além da bem-sucedida reunião das 
mulheres ativistas no Escritório da AITUC, Nova 
Deli, a Professora também visitou alguns hospitais 
e participou de outras conferências. A camarada 
Anda fez uma fala em uma massiva manifestação 
dos camponeses na Rua do Parlamento, em Nova 
Deli, na qual foi amplamente aplaudida pelos 
participantes. O camarada Mahadevan esteve 
presente durante a manifestação, além de outros 
camaradas da CITU. 
9) A Conferência da UIS Hotel – Turismo no Sri 
Lanka, na Região da Ásia – Pacífico, foi outro 
importante acontecimento. Nossos participantes de 
diferentes países organizaram os procedimentos 
da Conferência, elegendo um fórum para esta UIS. 
Camarada Janaka Adikari coordenou os trabalhos 
e a publicação desta Conferência em nosso jornal. 
10) Os seguintes Dias de Ação Internacional 
foram conduzidos em diversos países da Região, 
organizados pelos nossos afiliados e com 
participação da classe trabalhadora em geral, 
inclusive alguns não-afiliados. 

i) Dia Internacional do Trabalhador – 1º de maio.
ii) 70º aniversário da FSM.
iii) Dia Internacional da Mulher.
Nós também encorajamos a participação de 
delegadas mulheres da Índia no Congresso 
Mundial de Mulheres Trabalhadoras ocorrido no 
Chipre. 
11)  Fórum Sindical dos BRICS: participação do 
camarada H. Mahadevan no Fórum Sindical dos 
BRICS in Ufa (Rússia) durante julho de 2015 e 
na reunião que tivemos com o Presidente russo 
Vladimir Putin em 9 de julho de 2015. Durante o 
discurso no Fórum e durante a conversa com o 
Presidente russo nós fizemos menção à FSM, bem 
como aos nossos sindicatos, afiliados e amigos 
na Rússia, Índia, África do Sul, Brasil e China. 
Algumas de nossas observações e sugestões 
foram inclusas na Declaração de Ufa aprovada em 
9 de julho. 
12) A perseguição e detenção da camarada 
Alexandra Liberi pela polícia israelense no 
aeroporto de Tel Aviv foi amplamente condenada 
e publicizada tanto em nossos jornais como nos 
países da região, como Índia, Nepal, Coreia do 
Norte, Paquistão, Sri Lanka, UIS Construção, entre 
outros, expondo o regime de Israel e suas políticas. 
13) “FLASHES da FSM” é publicado periodicamente 
(uma vez a cada 2 ou 3 meses) online na região 
e em vários escritórios regionais. Esforços estão 
sendo feitos para melhorar a periodicidade da 
publicação e sua extensão para outras regiões 
do mundo. A reprodução de extratos retirados 
de nosso jornal apareceram em outras revistas.  
GFTUK – Coreia do Norte, CONEP - Nepal, ICEU – 
Sri Lanka, APFUTU- Paquistão também felicitaram 
algumas dessas publicações. 
14) Ocorreu uma greve histórica em 2 de 
setembro. Uma greve geral unitária puxada pelos 
sindicatos indianos em uma carta com 12 pontos 
de demandas, foi apoiada pela FSM e muitos de 
nossos afiliados mandaram mensagens antes e 
depois do lançamento da greve. Os afiliados da 
FSM na Índia jogaram um papel efetivo nessa 
greve massiva. 
15) A participação da FSM na Organização Mundial 
do Trabalho inclusive o importante discurso 
do camarada George Mavrikos na véspera 
Conferência Internacional do Trabalho, bem 
como na Conferência Internacional das UIS foram 
amplamente divulgados pelo nosso Escritório 
Regional. 
16) Na véspera do 70º aniversário da FSM o 
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Escritório Regional Ásia-Pacífico lançou um 
documento falando do Congresso fundador, seus 
objetivos básicos, conquista de um movimento 
unitário, intervenção na Guerra Fria – contratempos, 
separações e ressurgimento -, a Declaração de 
Atenas, a FSM atualmente, a crise política e 
econômica, o papel futuro da FSM. Foi amplamente 
divulgado não somente entre sindicatos indianos, 
mas também em outras regiões.
Camarada Dev Roye, Secretário Adjunto da FSM e 
Secretário da CITU realizou um livro com a história 
da FSM em homenagem aos seus 70 anos, o 
qual contém muitas informações valiosas sobre o 
movimento mundial. 
17) A OIT organizou em Bangkok durante julho de 
2015 uma importante reunião intitulada “Acordos 
comerciais internacionais e a agenda sindical”. 
Camarada H. Mahadevan ao fazer sua intervenção 
nessa reunião (participaram sindicatos de 14 
países) falou da visão da FSM com relação aos 
Acordos comerciais internacionais, os quais são 
contrários aos interesses da classe trabalhadora e 
são favoráveis ao sistema capitalista mundial. 
18) Ficamos sabendo que a OIT, a pedido dos 
empregadores, estava propondo encaminhar o 
questionamento sobre o “Direito de Greve” para a 
Corte Internacional de Justiça. Nós nos colocamos 
veementemente contrários a esta movimentação e 
enfatizamos nosso posicionamento de que “a greve 
é um direito fundamental e não pode ser julgada 
em um Tribunal de Direito”. Por fim a iniciativa dos 
empregadores fracassou. 
NOTA:
 Como o camarada H. Mahadevan tem operado 
nos últimos meses de Bengaluru e a fim de dar 
assistência a ele no funcionamento do Escritório 
Regional Ásia-Pacífico, a AITUC destacou um 
de seus secretários nacionais  Dr. Vijayalakshmi 
para visitar frequentemente o Escritório Regional 
in Deli e assumir responsabilidades para um 
melhor funcionamento do Escritório. Camarada 
Mahadevan tem atuado de Bengaluru e coordenado 
as atividades, comunicação, etc. através de outras 
fontes. 

ESCRITÓRIO REGIONAL EUROPEU

O Escritório Regional Europeu da FSM apesar 
das dificuldades criadas pela crise capitalista na 
Europa, e sempre guiada pelas decisões do 16º 
Congresso da FSM, continuou a trabalhar pela 
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coordenação da classe na Europa e suas lutas 
contra as políticas antitrabalhistas e antissociais 
implementadas pela UE e a Troika. 
Apesar dos passos dados, ainda existem algumas 
falhas e fraquezas, sendo as principais: 
a) A necessidade de realizar iniciativas específicas e 
oportunas para as principais questões relacionadas 
aos trabalhadores da Europa. 
b) O fortalecimento do criticismo e a revelação do 
papel de lideranças sindicais na Europa afiliadas 
da CSI, as quais promovem colaboração de classe 
e são inimigos da luta de classes. 
Teremos essas importantes tarefas para o próximo 
período no Escritório Regional Europeu, estamos 
otimistas de que juntos, coletivamente e apoiando 
uns aos outros iremos concretizá-las da melhor 
maneira possível. 

MECANISMO DE FUNCIONAMENTO DO 
ESCRITÓRIO REGIONAL EUROPEU
O Secretariado do Escritório Regional Europeu 
reuniu-se ao longo dos anos no objetivo de 
implementar as decisões do 16º Congresso da 
FSM, para analisar a situação e estabelecer um 
espírito de coletividade e em cooperação para 
fortalecer a organização da FSM na Europa. Em 
2011 a reunião ocorreu em Praga, em 2012 em 
Atenas e Minsk, em 2013 em Praga, em 2014 em 
Belgrado, em 2015 em Praga e em 2016 em Viena.  

CRESCIMENTO ORGANIZACIONAL DA FSM NA 
EUROPA 
O fortalecimento organizacional do Escritório 
Regional com novas filiações na FSM é um dos 
principais objetivos. Durante esse período as 
organizações KOOPSEN Chipre, FNIC CGT 
França, Syndicat CGT du Centre Hospitalier Paul 
Nappez França, RMT Inglaterra, LABA Trade Union 
Letônia, Coordinadora Obrera Sindical Catalunha, 
Nakliyat-Is Turquia, Trade Union Federation da 
República Popular de Lugansk.

MONITORAMENTO DE ACONTECIMENTOS - 
ELABORAÇÃO DE POSIÇÕES 
O objetivo do Escritório Regional Europeu foi o 
de monitorar as questões e acontecimentos na 
Europa e na UE que afetam aos trabalhadores/
as, a preparação de intervenções e elaboração 
de posições dentro da política adotada pela FSM. 
Nesse sentido, foi preparada uma Publicação 
das posições do Escritório Regional Europeu da 
FSM sobre o Livro Branco da União Europeia, um 

guia para uma área de transporte europeu única 
em 2012, um documento sobre desemprego, um 
documento sobre o papel das multinacionais na 
Europa em 2013, um documento sobre Acordo de 
Parceria Transatlântica de Comércio e Investimento 
(TTIP) em 2014, um documento sobre a questão 
da paz e o papel do movimento sindical classista e 
uma cartilha em homenagem aos 70 anos da FSM 
em 2015.  

COOPERAÇÃO COM AS UIS DA FSM NA EUROPA 
O Escritório Regional Europeu durante esse 
período enfatizou o fortalecimento e a coordenação 
de atividades das UIS afiliadas à FSM na Europa, 
apoiando suas atividades com todos os recursos 
possíveis. 
Nesse sentido, em 2011 o Escritório Regional 
participou da reunião preparatória da UIS Serviços 
Públicos na Europa e da 1ª Conferência Europeia 
da UIS Serviços Públicos, realizada na Itália, bem 
como da 3ª Conferência Internacional da UIS 
Agroalimentares, Alimentos, Comércio, Têxteis, 
organizada em Paris.  
Em 2012, apoiou-se o Dia de Ação organizado 
pela UIS Serviços Públicos, bem como participou-
se do 4º Encontro Europeu da UIS Construção em 
Atenas, além da reunião dos responsáveis dos 
Escritórios Regionais da FSM e de Secretários 
Gerais das UIS em Atenas.  
Em 2014, na Conferência Europeia de 
Trabalhadores do Comércio, organizada em 
Bruxelas, na Reunião do Comitê Executivo da 
UIS Agroalimentares, Alimentos, Comércio, 
Têxteis (região europeia), a qual foi organizada 
em Belgrado, na Conferência dos Sindicatos dos 
Transportes Europeus organizada pelo sindicato 
RMT em Londres e na Reunião da UIS Construção 
sediada em Copenhague.  
Em 2016, cooperou e apoiou na Europa o Dia de 
Ação Internacional contra a privatização chamado 
pela UIS Serviços Públicos. 

PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS – REUNIÕES 
Em 2011, o Escritório Regional Europeu participou 
em um evento organizado pela Federação de 
Lutadores Veteranos Antifascistas da Segunda 
Guerra Mundial em Viena. Dentro do âmbito do 
16º Congresso da FSM aconteceu uma reunião do 
Escritório Regional Europeu.  Na reunião foi decidido 
que a PEO iria continuar com a responsabilidade 
de coordenar o Escritório Regional na Europa. 
Em 2012 participou-se do Congresso de KTAMS 
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no Chipre e do 10º Congresso da Federação 
Nacional de Empregados Públicos Portugueses.  O 
Escritório Regional Europeu também participou de 
uma manifestação dos trabalhadores do transporte 
em Bruxelas contra a privatização do transporte 
público na Europa.  
Em 2013, o Escritório Regional participou da 
delegação da FSM ao 15º Congresso do Partido 
Comunista da Federação Russa. Durante o 
congresso foram organizadas reuniões com o 
objetivo principal de informar sobre a FSM e seu 
desenvolvimento organizacional. No mesmo ano 
tivemos uma reunião com sindicalistas belgas em 
Bruxelas, na qual informamos sobre as atividades 
da FSM e discutimos formas de cooperação.  
Em 2014 participamos do VI Congresso da OSCMS 
na República Tcheca. 
Em 2015, o Escritório Regional visitou a Croácia e 
realizou reuniões com sindicatos do país, nas quais 
o principal assunto foi o trabalho e a ação da FSM. 
Também ocorreu uma reunião com sindicatos da 
Polônia que estavam visitando o Chipre para os 
quais se relatou o trabalho e as atividades da FSM. 

SOLIDARIEDADE INTERNACIONAL 
Nas difíceis condições atuais experienciadas 
pelo povo trabalhador como resultado da crise 
capitalista e as políticas antipovo sendo reforçadas, 
a expressão de apoio e solidariedade com 
mobilizações e luta dos trabalhadores está dentre 
as prioridades de nosso Escritório Regional. 
Em 2012, no âmbito da reunião do Secretariado 
em Atenas, os membros do Secretariado do 
Escritório Regional Europeu visitaram as greves 
de Halivourgia e expressaram seu suporte e sua 
solidariedade classista.  
O Escritório Regional Europeu da FSM, junto com 
a UIS Metal da FSM, organizaram uma Semana de 
Ação Europeia  de 9 a 14 de Março de 2012 em 
solidariedade aos grevistas de “Halivourgia”. 
Em 2014, o Escritório Regional organizou uma 
visita de solidariedade aos trabalhadores da Coca 
Cola em Tessalônica.  Durante os anos, uma 
quantidade expressiva de mensagens solidárias 
foram preparadas e enviadas para organizações, 
greve e outras mobilização na Europa. 

Dia de Ação Internacional dos Trabalhadores em 3 
de outubro: O Dia de Ação Internacional chamado 
pela FSM é uma das principais atividades e o 
Escritório Regional Europeu deve ter por meta 
promover os motes da campanha e organizar as 
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mobilizações. 
Dia Internacional dos Trabalhadores: No 1º de 
maio o Escritório Regional publicizou a mensagem 
preparada pelo Secretariado da FSM e também 
publicou mensagens.    
Mulheres Trabalhadoras: O Escritório Regional 
Europeu contribuiu com o esforço da FSM em 
promover as posições do movimento sindical 
classista nas questões relacionadas às mulheres 
trabalhadoras e apoiou o Congresso de Mulheres 
Trabalhadoras organizado no Chipre em 2015. O 
Escritório Regional Europeu também promoveu a 
mensagem preparada pelo Secretariado da FSM 
no 8 de março. 
Juventude Trabalhadora: Em colaboração com o 
Secretariado de Juventude da FSM, promoveu-se 
intervenções na Europa relacionados a assuntos 
que afetam a juventude trabalhadora e se apoiou 
a organização do Acampamento da Juventude 
Trabalhadora em 2013.  

PROJETANDO O ESCRITÓRIO REGIONAL 
EUROPEU 

O Escritório Regional Europeu continua publicando 
e disseminando via postal e eletrônica o boletim 
EUROF-NEWS e também continua atualizando 
seu website. 

ESCRITÓRIO REGIONAL DA ÁFRICA 
FRANCÓFONA 

O Congresso, o mais importante órgão de uma 
organização sindical, tem duas missões principais: 
discutir e votar o relatório de atividade atual pelo 
Conselho Presidencial e desenhar linhas gerais 
e reivindicações para os anos que virão. É por 
definição o centro de três períodos combinados 
das atividades da FSM acontecendo no presente 
e no futuro.  
Para o Escritório Regional da África Francófona, e 
é a temática desse relatório de atividades sintetizar 
a maneira feita desde a transferência de Dacar 
(Senegal) para Libreville (Gabão) em outubro de 
2013 por decisão do Conselho Presidencial em 
2013, sediado em março em Lima, Peru. 
Esse é um relatório de atividades 2013-2016 para 
analisar o futura da FSM e da Região Francófona 
da África. 

1) Política, social e economia 
1.1 Contexto Geral 

Alguns países da África Francófona estão 
passando pelas mais sérias crises de sua história 
política. Esse é o caso da República Democrática 
do Congo, República Centro-Africana, Gabão, 
Mali, Níger, Costa do Marfim e Guiné, para nomear 
alguns países. A crise criou tensões devido aos 
problemas políticos, ampliados pelas soluções 
institucionais ou suspensão de partidos políticos 
de oposição e pela recusa dos chefes de Estado 
em introduzir transparência no processo eleitoral.  

Essas crises tem crescido seguidas da rejeição 
daqueles que estão no poder, barrando uma 
consulta apropriada a fim de erradicar quaisquer 
anomalias que impedem a implementação de uma 
democracia genuína nesses países. 

O diálogo de surdos foi estabelecido entre 
o governo ilegítimo obcecado pela única 
preocupação de permanecer no poder a qualquer 
custo, e o povo estava marginalizado mais do que 
nunca determinado a reconquistar sua soberania, 
resultando frequentemente em confrontos 
potencialmente explosivos que tiveram resultados 
desastrosos para o país. 

Os elementos que provam a existência de crise 
nesses países e em outros não citados são enormes. 
Eles afetam politicamente, economicamente, 
socialmente e financeiramente. 

1.2 Plano Social

Eles estão traduzidos socialmente por dificuldades 
de todos os tipos enfrentadas pelos trabalhadores 
e pela população: alto custo de vida, dificuldade 
no tratamento da saúde e abrigo, estruturas 
educacionais e acadêmicas insuficientes, salários 
irrisórios ou não-pagos se tornam uma gangrena 
pela galopante e descontrolada inflação, ambientes 
insalubres, empobrecimento generalizado, etc.  

Nós afirmamos desde o 16º Congresso em Atenas 
em 2011 que tudo está relacionado: salários, 
empregos, proteção social coletiva, educação, 
saúde e habitação. 

1.3 Plano Intelectual 
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As crises se manifestam retornando ao pensamento 
único, o apelo à violência armada, intimidação, 
brutalidade contra altos quadros. A estratégia 
colocada consiste em matar de fome as pessoas 
que se opõem às forças políticas que estão 
saqueando os recursos financeiros do país, sem 
prestar contas a ninguém.  

Esse terrorismo intelectual que é característico de 
regimes totalitários é fabricação de sua extensão 
natural, comportamento político de chefes de 
estado e governo. 

Chegar ao poder através de golpes armadas ou 
de eleições patrocinadas pela Corte Constitucional 
e pela França em troca de modificar de modo 
unilateral a constituição das Repúblicas, tendo 
como único propósito confiscar o poder, transformas 
as leis fundamentais em instrumento de abuso e 
legitimidade, tornando-se um fator de insegurança 
legal e política ao invés de ser uma ferramenta de 
proteção das liberdades e direitos fundamentais.   

2) Situação dos sindicatos na África Francófona 

A situação dos sindicatos na África é caracterizada 
pela predominância política e influência do 
movimento sindical reformista depois da ausência 
da FSM nos anos 90, após a queda do Muro de 
Berlim. 

Também reflete o sindicalismo colaborativo 
representado pela CSI com os parceiros sociais 
espalhando falsas esperanças na classe 
trabalhadora sem alcançar os objetivos, isso 
significa a alienação do movimento sindical 
africano. 

O avanço e/ou reestruturação da FSM desde 
2005 no 15º Congresso em Cuba até os dias 
atuais permitiu ao movimento sindical da região 
francófona um reposicionamento da presença da 
FSM na África. Desde 2011, temos tido novas 
filiações em todos os países: Camarões, Gabão, 
República Centro-Africana, Benim, Togo, Burkina 
Faso, Mali, Níger, Costa do Marfim, República 
Democrática do Congo, Senegal, Guiné, Burundi, 
Ruanda, Marrocos, Tunísia, Argélia etc.

Muitos sindicatos emergiram em cumplicidade com 
políticas que serviram para fracionar o trabalho com 
objetivo de enfraquecer as estruturas organizadas 
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e sindicatos. 
A posição financeira dos sindicatos é muito ruim 
por conta de suas dificuldades estruturais em 
coletar contribuições.  
A situação dos sindicatos na região é também 
caracterizada por interferências políticas nos 
sindicatos, suas lideranças, etc. 

3) Funcionamento do Escritório Regional da África 
Francófona

Desde seu estabelecimento em outubro de 
2013, o Escritório Regional da FSM da África 
Francófona funcionou      unicamente pelo suporte 
financeiro da CGT-FL Gabão cujo coordenador é 
o Secretário-Geral. O Escritório da FSM da  África 
Francófona possui uma sala conforme acordado 
com a Secretaria na primeira reunião em Libreville 
em outubro de 2013. O Escritório funciona nesse 
local desde os dois últimos anos e seus custo 
são cobertos pela afiliado do Gabão, CGT-FL. 
As dificuldades encontradas pela CGT-FL são 
unicamente financeiras e por ser a única estrutura 
dando suporte aos custos com aluguel levou à 
realocação do Escritório Regional para a sede da 
CGT-FL.  

4) Atividades do Escritório Regional 

Antes de sua implantação em Libreville (Gabão), em 
outubro de 2013, as atividades eram organizadas 
por alguns afiliados de língua francesa na região 
(República Democrática do Congo, Níger, Gabão). 
 
- Inauguração da sede 
Em 3 de outubro de 2013, o Escritório Regional da 
África Francófona foi estabelecido em Libreville, 
Gabão, por decisão do Conselho Presidencial 
ocorrido em Lima, Peru, em março de 2013. 

- Seminário Regional sobre Educação
O Seminário Regional sobre Educação foi 
organizado de 5 a 8 de outubro de 2013 em Libreville 
(Gabão). Trinta (30) participantes de Camarões, 
Níger, Gabão, República Democrática do Congo, 
Senegal participaram, como observadores do 
Sudão e da FSM-Geneva. 

- Seminário Nacional sobre Educação 
O Seminário Nacional sobre Educação foi 
organizado em Niamei (Níger). Contou com trinta 
e cinco participantes locais e foi organizado pelo 

Escritório Regional da África Francófona. 

- Dia Internacional de 3 de outubro
As atividades foram organizadas em cada país 
pelos afiliados nacionais atendendo ao chamado 
da FSM (Seminários, Conferências, Encontros). 

- Conselho Presidencial da FSM
O Coordenador da FSM na África Francófona se 
fez presente em todos os Conselhos Presidenciais 
da FSM: 2013 Lima - Peru, 2014 Roma - Itália, 
2015 Suíça - Genebra, 2016 Hanói - Vietnã. Por 
motivos de saúde não compareceu à reunião de 
2012 na África do Sul.  

- Participação na CIT da OIT: 2011 2015
A participação dos afiliados da FSM da África 
francófona foi efetivo contando com a presença 
de vários desses nas atividades e programas, 
encontrando a FSM nos bastidores dos trabalhos 
da CIT/OIT. 

- Coordenação Nacional da FSM 
Em acordo com as linhas gerais do 16º Congresso 
de Atenas no documento intitulado “Pacto de 
Atenas”, foi estabelecido uma coordenação 
nacional no Gabão, Camarões,  Senegal e RDC. 
O número de coordenações nacionais segue sendo 
insuficiente em relação às ambições e objetivos do 
Escritório Regional da  FSM na África de língua 
francesa. 

- Encontros Regionais do Escritório Francófono da 
África 
Além do primeiro encontro ocorrida em Libreville e 
da inauguração do escritório de representação da 
FSM em 3 de outubro de 2013, o segundo encontro 
do Escritório ocorreu em Dacar em fevereiro de 
2016, seguido do seminário de educação sindical 
para os afiliados da FSM no Senegal. Muitos países 
estavam presentes nessa atividade, inclusive: 
Benim, Costa do Marfim, Gabão, Burkina Faso e 
Senegal. 

- 70º aniversário da FSM, outubro de 2015 – São 
Paulo (Brasil) 
O Escritório Regional foi representado nesse evento 
mundial por três camaradas, pelo Coordenador, 
pelo camarada Sheik Alassane do Senegal e por 
Vincent Kapenga da RDC.
Está planejado para o final de 2016 a organização 
conjunta de um Seminário de Pensionistas junto 
com a UIS Pensionistas e o Escritório Regional da 
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África Francófona. 

Resta muito a fazer na África no que se refere às 
tarefas dadas pela FSM.  É importante notar que o 
primeiro passo a ser feito é uma série de atividades 
com os meios disponíveis. 

Em suma, para permitir que os afiliados progridam, 
o Escritório Regional da África Francófona faz as 
seguintes propostas para as UIS e a FSM: 

- Lançamento de programas de treinamento após o 
17º Congresso na África do Sul,
- A FSM implementar recomendações e conferências 
na região africana que conhecidamente passa por 
muitas dificuldades,
- Elevar atividades contra o abuso da religião por 
pessoas políticas e extremistas que buscam utilizar 
a religião para disfarçar suas ambições pessoais, 
- Aumentar o monitoramento deficiente e avaliação 
de diferentes encontros sindicais no âmbito 
nacional e regional pelos afiliados nacionais.

ESCRITÓRIO REGIONAL DA ÁFRICA 
ANGLÓFONA 

O Escritório Regional da África Anglófona foi 
estabelecido em Joanesburgo, África do Sul sob 
responsabilidade dos afiliados da FSM na África do 
Sul em fevereiro de 2012. 
A inauguração do Escritório ocorreu durante a 
reunião do Conselho Presidencial da FSM em 
2012 em Joanesburgo, África do Sul. 
Por um lado, esse novo passo foi uma prova vívida 
do progresso do trabalho da FSM na África do 
Sul. Por outro, foi um novo ponto de partida para 
cumprir um importante plano de ação da FSM para 
esse país especificamente, mas também para todo 
o continente, de acordo com as decisões do 16º 
Congresso Sindical Mundial da FSM.  
Os objetivos básicos das atividades do escritório 
regional, como descrito na constituição de nossa 
Organização, é confrontar os problemas da classe 
trabalhadora da região diretamente e de modo 
efetivo com ações específicas; debater, cooperar 
e expressar de modo eficaz a solidariedade nos 
locais de trabalho, nas greves, nas manifestações 
e em outras formas de agir. Outro objetivo básico é 
realizar campanhas sindicais em colaboração com 
as UIS da FSM nos setores a nível regional contra 
a atividade das multinacionais e os monopólios e 
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promover as ideias e soluções que irão defender 
os interesses reais da classe trabalhadora. 
Baseado nas três características básicas da FSM, 
a democracia, a coletividade e a luta classista, 
o Escritório Regional com forte colaboração do 
Escritório Central da FSM, irá promover a educação 
sindical, irá encorajar a filiação de novos membros 
na nossa Organização internacional e nas UIS 
e, ao mesmo tempo, irá colaborar e mobilizar as 
organizações membro e amigos da FSM em seus 
locais de trabalho, onde eles trabalham e moram. 
Unificar os trabalhadores dos setores privado e 
público. Unificar os trabalhadores independente 
de cor, religião e posicionamentos políticos. Iremos 
unificar todos os assalariados na classe a que eles 
pertencem. 

As primeiras tarefas do Escritório Regional da FSM 
na África do Sul foram: 

–  fortalecer as relações das organizações sindicais 
classistas e militantes da África do Sul com a FSM. 
Nossa história conjunta é longa e militante e temos 
a nossa frente um potencial de grandes lutas de 
classe na África do Sul e internacionalmente.
– Melhorar e motivar a solidariedade internacional da 
luta da classe trabalhadora e o povo de Suazilândia 
para acabar com o brutal e antidemocrático regime 
e contra as atividades dos monopólios que estão 
saqueando, escravizando e aprisionando nossos 
irmãos e irmãs na Suazilândia. 
– Confrontar os problemas da classe trabalhadora 
na região africana diretamente e efetivamente com 
ações específicas; debater, cooperar e expressar 
de modo eficaz a solidariedade nos locais de 
trabalho, nas greves, nas manifestações e em 
outras formas de agir.

- Nesse sentido, nosso Escritório tem expressado 
solidariedade com a classe trabalhadora da África 
do Sul na Greve Geral organizada em 7 de março 
de 2012, pelo banimento dos intermediários de 
trabalho, pela rejeição do sistema de portagens. 

O Escritório Regional tem feito esforços 
significativos para aumentar a presença da FSM 
na África Austral. Portanto, o Coordenador do 
Escritório Regional, camarada Lulamile Sotaka 
participou de eventos sindicais em vários países e 
apresentou as posições, objetivos e ações da FSM 
e fez um chamado para a cooperação e ações 
conjuntas.  

O 2º Encontro Sindical Pan-africano da FSM foi 
sediado em Cartum, Sudão, em fevereiro de 2013 
com a presença de organizações sindicais de 37 
países da África foi uma importante atividade para 
a coordenação do movimento sindical classista na 
África.  
- De 9 a 11 de março de 2012, camarada Sotaka, 
participou e saudou o Congresso de fundação da 
TUCOSWA em Manzini, Suazilândia.
- De 24 a 26 de agosto de 2012, camarada Sotaka, 
Coordenador Regional da FSM, representou a 
FSM no 8º Congresso  da União de Trabalhadores 
Namibianos Metalúrgicos e Aliados  (MANWU) na 
Namíbia
- De 25 a 28 de outubro de 2012: expressando 
a solidariedade às lutas dos trabalhadores sul-
africanos, Lulamile Sotaka  e Vuyo Bikitsha 
do Escritório Regional da FSM na África, 
presentaram a FSM na Conferência Internacional 
de Solidariedade que foi sediada em Joanesburgo, 
África do Sul.
Durante o período anterior, o Escritório Regional 
realizou esforços para fortalecer a solidariedade 
internacional do movimento sindical da África 
anglófona com a Palestina, Cuba, Saara Ocidental, 
Venezuela e outros. 

O Escritório Regional foi representado diversas 
vezes em missões de solidariedade e em 
Conferências Internacionais pela FSM e GUPW 
na Palestina, na Conferência Anti-imperialista 
organizada na Bolívia, na Conferência organizada 
no Vietnã pela FSM e VGCL, em muitos países 
em que seu povo luta contra o imperialismo, ao 
mesmo tempo em que Workshops e Conferências 
sindicais foram organizadas em muitas cidades da 
África do Sul em solidariedade com o povo lutando 
contra o imperialismo. Manifestações e protestos 
foram organizados do lado de fora das embaixadas 
dos EUA, Israel, Alemanha, Grécia, etc. 

O Escritório Regional progrediu ao construir a 
conscientização para a FSM e para o movimento 
sindical classista internacional na África do Sul e 
na África Austral. As delegações de alto nível da 
FSM estiveram presentes e fizeram saudações em 
importantes eventos da COSATU e seus afiliados, 
como o Congresso Nacional da COSATU, NUM, 
NUMSA e POPCRU junto com o 1º Presidente 
Adjunto da COSATU, SACP e representantes da 
Sociedade Amigos de Cuba, Wits University GLU 
(Estudantes), Partido Comunista da Suazilândia, 
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Liga Comunista do Zimbábue, Congresso de 
Sindicatos do Malawi, Congresso Sindical do 
Lesoto e Liga da Juventude Comunista da África 
do Sul participaram em 3 de outubro de um 
seminário organizado pelo Escritório Regional da 
FSM na África em Joanesburgo, África do Sul, sob 
o tema “Lute por seus direitos, uma vida decente 
para todos”, demandando comida, água, remédios, 
livros e habitação. 

Com relação a grande responsabilidade de 
coordenar a organização do 17º Congresso 
Mundial Sindical na heroica terra da África do 
Sul, o Escritório Regional e os afiliados da FSM 
no país organizaram importantes atividades para 
divulgar a mensagem do Congresso para todas 
as pessoas e para a classe trabalhadora da África 
do Sul e para preparar as boas-vindas adequadas 
para os delegados vindos de todos os cantos do 
mundo. Portanto, muitas iniciativas foram tomadas 
para fortalecer a perspectiva ideológica dos 
sindicalistas e trabalhadores através de conselhos 
sindicais, seminários como o seminário sediado 
pela SADDTU em 18 de maio em Durbam.  

ESCRITÓRIO REGIONAL DA AMÉRICA LATINA 
E CARIBE 

Instrução Sindical: 

• Com relação à formação de quadros sindicais, 
que tem sido constantemente demandada, mesmo 
com os meios insuficientes, novos planos de 
inovação tem sido estudados e implementados 
às nossas tarefas tradicionais e continuará a ser 
implementada em 2016. 

Durante 2015 nós permanecemos encontrando 
suporte para gradualmente promover nosso 
“Ensino à Distância” desenvolvido com instalações 
especiais em 22 cursos do Programa Latino-
americano de Educação à Distância em Estudos 
Sociais (PLED), dirigido pelo renomado intelectual 
revolucionário argentino, Atílio Boron. 

• Estamos em contato com a Universidade do 
Panamá das Américas, com a Universidade 
Tecnológica de Zacatecas e com a Universidade 
dos Trabalhadores no México. Também temos 
criados laços com a “Escola Superior de Estudos 
Políticos” de Cuba.  
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Mais de 100 quadros sindicais foram educados em 
Havana durante 2015 através do suporte da CTC. 
Assim, mais de 1000 quadros foram educados no 
total. 

Nossas organizações afiliados também 
desenvolveram Escolas de Formação baseadas 
no critério classista como a Escola Nacional de 
Quadros de UNTA-FSM no México, de NEPO 
Colômbia, que terão que desenvolver para uma 
Escola Regional Andina da FSM, o CES (CTB) e 
muitos outros. Centenas de quadros sindicais já 
participaram. 
• Foi fundada também uma Escola de Formação 
Sindical da FSM na América Central, sob comando 
da FSM Panamá junto com a decisiva contribuição 
da CNTP. Desse modo se encaminha para a 
instrumentalização das Escolas do Brasil e da 
Região Andina na Colômbia. 
• Também foi realizado em Havana: um Curso de 
Atualização Política com relação à Ação Sindical, 
Educação para formadores, Negociação Coletiva, 
realidade sócio laboral na região, bem como ação 
sindical. O CES CTB desenvolveu uma atividade 
de formação no Paraguai enquanto a Escola de 
Medelim continua desenvolvendo alguns cursos. A 
Escola da FSM da América Central foi inaugurada 
no final de 2014 e está preparando o início de suas 
atividades.   

A imagem da FSM e a luta ideológica: 
- Com muitos desafios presentes para nossas 
camaradas mulheres que preparam a mídia 
e espalham para nossas representantes e 
colaboradoras, decidimos conservar, a mais de 
6 anos agora, nosso boletim digital semanal (nós 
contamos com 400 edições até o momento) e 96 
edições de nosso boletim digital mensal intitulado 
“Acontecer Sindical”. Continuamos a receber 
mensagens de satisfação, vindas de sindicatos de 
base, tanto filiados ou não à FSM.

Apesar da necessidade de melhorar eles, eles 
têm permitido com que mantenhamos uma 
conexão sistemática com os sindicatos de base, 
cada pessoa pode saber não apenas de nossas 
demandas e ansiedades, mas, mais importante, de 
nossas ações, que são trazidas à luz do dia para 
que permaneçamos lutando.    
Um esforço considerável nesse sentido foi nosso 
site, o qual foi criado com a contribuição efetiva 

de nossos comprometidos lutadores da FSM 
como Hector Camacho Macias, José Santos 
Cervantes e Dr. Efrain Arteaga Dominguez, 
membros da Coordenação Central da Frente 
Social da Soberania Popular em Zacatecas, junto 
à Coordenação da FSM no México. Durante esses 
três anos de existência, mais de 2 milhões de 
pessoas interessadas no pensamento, projetos e 
ações da FSM, bem como interessados em fazer 
contato com nossa organização, visitaram nosso 
site.  
Nós seguimos recebendo incentivos de diversas 
organizações, declarações e folhetos contendo 
as posições da FSM sobre diversos assuntos. 
Nós destacamos nosso panfleto intitulado “Guia 
de Instrução Sindical” contendo os princípios 
apresentados nas Convenções e Procedimentos da 
OIT, relacionados à liberdade sindical, negociação 
coletiva e políticas trabalhistas, o qual chamou a 
atenção de vários quadros nossos. 

• Permanecemos com a tarefa de promover a 
divulgação de argumentos que irão convencer 
mais pessoas a seguir nossos ideais e nossas 
estimativas em eventos, demandando nosso 
esclarecimento. Então, nós contribuímos para 
um entendimento propício de nossas posições 
classistas contra a manipulação ou deformação de 
nossa agenda. 
• Temos também disseminado diversos assuntos 
relacionados à situação econômica e seus 
efeitos à classe trabalhadora com uma análise 
da correspondente momento econômico ruim em 
nossa região. 

Estabelecendo a coordenação e aspectos 
organizacionais: 
Desde a organização do XVI Congresso Sindical 
Mundial, a coordenação permanente com nossos 
Vice-Presidentes da região foi melhorada, 
propiciando uma ajuda contínua através de seus 
conselhos. Não houve ação ou declaração na qual 
suas opiniões não tenham sido solicitadas. 
 
Também ocorreu a reunião anual da FSM no “Nuestra 
America”, em Havana onde os Coordenadores 
sub-regionais da FSM participaram. 

Infelizmente, os esforços para se criar uma 
Coordenação Regional da América Latina e Caribe 
a fim de promover algumas análises de como 
prosseguir com nossas ações, não foi definida, 
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apesar dos esforços já realizados. 

O trabalho da Coordenação da FSM na América 
Central, liderada por Luis Chavarria, Presidente 
da UNDECA Costa Rica, deve ser salientado. 
Também fortalecemos a coordenação no Cone 
Sul, promovida pela CTB Brasil, através de seu 
Secretário de Relações Internacionais, Divanilton 
Pereira. Ambos Escritórios constituem referências 
para outros Escritórios sub-regionais. Infelizmente, 
apesar de numerosos esforços, nós permanecemos 
perdendo oportunidades de estabelecer uma 
Coordenação da FSM na sub-região andina. 

A Coordenação da FSM no Caribe não funcionou. 
Um encontro realizado em Curaçao com o apoio 
do Sindicato dos Trabalhadores Petroleiros, 
permitiu que delegados de organizações sindicais 
de 12 países discutissem e expressassem suas 
opiniões sobre trabalho, social e realidade sindical 
na região, bem como a ação necessário para o 
empoderamento da FSM.  
Um Comitê de Coordenação presidido por Angelo 
Meyer, Presidente da PWFC, foi estabelecido para 
implementar o que foi acordado.  

A Coordenação da FSM no México segue evoluindo 
graças aos qualificados esforços do Professor 
Álvaro Lopez, secretário-geral da UNTA.  

Conseguimos enviar os coordenadores da FSM em 
praticamente todos os países e em muitos deles 
conseguimos promover uma comunicação fluida. 
  
Propiciamos a presença de quadros jovens nessas 
estruturas, acreditando que isso é o necessário 
para seu desenvolvimento. Assim, aumentamos 
uma fonte de quadros capazes de contribuir com 
a continuidade do movimento sindical classista na 
região.   

Promovemos o que foi acordado no encontro 
em Atenas, em maio de 2012, favorecendo o 
fortalecimento da ligação entre as UIS da FSM e 
seus Escritórios Regionais. 
Em 2015, mais do que nunca em nossa região, 
contribuições foram feitas para empoderar todas 
nossas Uniões Sindicais Internacionais.  

O Secretariado Regional da FSM na América 
esteve presente nos seguintes Congressos: 
- UITBB em Montevidéu, Uruguai, de 15 a 17 de 
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abril
- Serviços Públicos no Nepal
- Pensionistas na Espanha e Transportes 

O progresso não continuou, apesar dos esforços 
colocados, em organizar ações em multinacionais 
de determinados setores, incluindo encontros 
sindicais neles. A única exceção foi o Sindicato dos 
Metroviários na Argentina. FAT Panamá, junto com 
SINTRAFCORBELIS, permanece comprometido 
em convidar organizações sindicais, inclusive as 
da predatória Coca Cola. 

Com relação ao aumento de filiações, não 
desenvolvemos com a velocidade adequada o 
balanço de possibilidades, definindo e executando 
ações nacionais em todos os países. No entanto, 
existem cinco organizações que se candidataram 
à filiação e, dada a aprovação do Conselho 
Presidencial, nos permitiram alcançar quase 180 
afiliados. 

De um modo ou de outro, o Secretariado na 
“Nuestra America” esteve presente ou representado 
em 5 países; um número similar aos últimos anos, 
participando de quase 50 atividades. Como são os 
casos:
Em Janeiro, com entusiasmada e decisiva 
contribuição da representação da FSM na Costa 
Rica, foi realizado um Encontro nesse país. Durante 
esse Encontro foram destacadas as posições da 
FSM com relação à CELAC na ocasião de sua III 
Cúpula, contou com a presença de organizações 
sindicais filiadas à FSM, especialmente da América 
Central.  
- A orientação atuante da FSM Panamá também 
ajudou a organizar, promover e desenvolver a 
“Conferência dos Povos, Sindical e dos Movimentos 
Sociais de Nossa América” em 10 e 11 de abril, na 
Universidade do Panamá sob o slogan “América 
Latina é o lar de todos, com paz, solidariedade e 
justiça social”.  
- Nossa presença dentro de “Intercâmbio 
Nossa América Sindical” foi também muito viva, 
organizado no 1º de maio em Havana, contribuindo 
para uma melhor elaboração da realidade social e 
trabalhista na nossa região, bem como os desafios 
sindicais da FSM, especialmente em nossa região. 
Nós também criamos uma Declaração a qual foi 
amplamente divulgada.   
- Com o apoio da Federação dos Trabalhadores 
Petrolíferos de Curaçao (PWFC), que se candidatou 

para se tornar membro da FSM, organizamos um 
encontro sindical nesse país, um pouco antes da 
Assembleia do Povo Caribenho, constituído por 24 
organizações de 12 países caribenhos. 
Com uma vívida dedicação característica de 
nossos quadros sindicais mulheres, organizamos 
em Lima, Peru, o Encontro Latino-americano de 
Mulheres Sindicalistas intitulado: “As mulheres 
trabalhadoras como reduto do movimento sindical” 
em 16 e 17 de julho. 
Foi criado também um Comitê de Coordenação, 
presidido por Carmela Sifuentes, Presidente da 
CGTP Peru e Viviana Abud, Secretária-Geral da 
SITECO Chile.
- A FSM na América Latina e Caribe apresentou 
suas posições durante o “Encontro de Hemisfério” 
comemorando a derrota da ALCA há 10 anos. Um 
grupo de afiliados e organizações simpatizantes 
responderam ao chamado. 
- Continuando com nossa resistência, o Comitê 
Coordenador da Juventude Trabalhadora na 
América Central organizou e realizou, sob 
circunstâncias difíceis, o 5º Encontro de Juventude 
da FSM na América Central, na Guatemala. 
- A Coordenação Nacional dos Escritórios da FSM 
promoveu diversas iniciativas, contribuindo para 
a demanda de direitos sindicais e para apoio às 
organizações sindicais, onde quer que tenham 
encorajado atividades a fim de mostrar às pessoas 
os princípios da FSM. Alguns exemplos vieram 
da Argentina, Brasil, Colômbia, Paraguai, Peru, 
Panamá, Costa Rica,Honduras, Guatemala, 
México e Porto Rico.  
- Representantes da FSM da “Nossa América” 
levaram a marca na Conferência Internacional da 
FSM contra os bloqueios imperialistas. 
• Junto a isso, participamos, entre outros, de 
encontros no Brasil junto à INTERSINDICAL a 
qual irá realizar sua filiação à FSM durante seu 
Congresso, com o Sindicato dos Bancários de 
Santos e o Químicos Unificados de Campinas. 
Além disso, em Colômbia: ANEBRE Assembleia 
Nacional Anual em um encontro com os executivos 
da FENSUAGRO em negociação coletiva com 
SINTRAEMDES. Ademais, realizamos uma ampla 
reunião com o time da FSM. 
• No México: 3º Encontro Sindical em São Luís de 
Potosi, patrocinado pela FSM México e SITTGE na 
Plenária Nacional do DF e outros estados também.    
• América Central: no Panamá, Honduras e 
Guatemala.
• Na República Dominicana, a União dos 
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Trabalhadores de Cana (UTC) se candidatou para 
filiação na FSM, isso foi possível graças à presença 
da FSM América, realizando constantes trocas. 
Além disso, na ocasião dessa reunião CUT, CTU, 
ADP, MCCU, ASONAEN tiveram a oportunidade 
de se encontrar. 
• Nós também realizamos contatos e intercâmbios 
em toda a América Latina e Caribe graças aos 
vários representantes presentes na Nicarágua, 
Peru, Paraguai, Venezuela, Equador, Costa Rica, 
Porto Rico e Argentina. 
• Congresso da CEA em Havana. 
• intercâmbio da FSM na Nossa América com 
membros da CLATE participando de nossos cursos.  
• Intercâmbio na região da América Latina e Caribe 
com sindicalistas da CTB Brasil participando de um 
curso em Havana.  
• João Batista Lemos, Vice-Presidente da FSM, 
fez intervenção no Fórum Internacional organizado 
pela PIT-CNT Uruguai na ocasião de seu XII 
Congresso. 
• Dezenas de mensagens solidárias foram enviadas 
em documento anexado e em eventos sindicais 
de afiliados e amigos das organizações da FSM, 
das UIS e das organizações internacionais que 
coordenamos.  
  
Alguns exemplos de pessoas que participaram da 
apresentação da FSM em Nossa América: 
Carmen Rosa Lopez, Vice-Secretária da CTC, 
líderes bolivianos da CTEUB, Coordenadora 
Regional da FDIM América e Caribe, bem como 
o Secretário-Geral da FMJD. Liderados pelo seu 
Presidente Oscar Llanes Pol, líderes Confederação 
Nacional de Servidores Municipais do Chile 
visitaram o Escritório Central da FSM.  
No contexto da celebração do 1º de maio, Sergio 
Damian Nicolicchia Gonzalez do Sindicato dos 
Trabalhadores em Couro, Gimena Burle da 
Associação de Bancos e Tomas Ignacio Martinez 
da União dos Trabalhadores em Educação 
(CETERA) visitaram o Secretariado da FSM em 
Nossa América. 
Também tivemos a participação da Nicarágua 
ao Escritório Regional da FSM: Adrian Martinez 
Rodriguez, Secretário-Geral da Federação de 
Autônomos e membro da Coordenação Nacional 
da FNT, Orlando Mercado, Secretário-Geral da 
Federação de Agências de Câmbio da Nicarágua 
e Freddy Franco, membro da Coordenação 
Nacional da FNT, Secretário-Geral da Federação 
de Professores de Ensino Superior da Nicarágua e 
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coordenador da FSM em seu país.  
Também recebemos: Abdul Dareem A. Motajo, 
Vice-Presidente da FSM, membros do semanário 
“Trabajadores”, liderados por seu diretor, camarada 
Alberto Nunez Betancourt.  
A atenção dada por Marcello Abdala à FSM 
América, secretário-geral da PIT-CNT Uruguai, 
também foi significante.
Eles também visitaram o Secretariado da FSM 
Nossa América: Nestor Dario Monsalve Castano, 
Presidente da SINTRAEMDES e membro do time 
da FSM Colômbia junto com Jesus Nunez Abreu, 
Coordenador Nacional da União dos Trabalhadores 
de Cana (UTC) da República Dominicana. 
Finalmente, ainda estiveram presentes no Escritório 
da FSM na América Errol A. Cova, Presidente 
da Fundação KPEK bem como Chellon Rumia e 
Humberto Dominico da PWFC Curaçao; o membro 
do Conselho Nacional da “Unidade Classista” do 
Brasil Túlio Lopez e os líderes da CLATE Julio 
Fuentes, Presidente e Hector Mendez, Secretário, 
bem como líderes da ATE da Argentina.  

ESCRITÓRIO REGIONAL DO ORIENTE MÉDIO 

Em 2011:
- O Diretor do Escritório Regional da FSM no 
Oriente Médio participou do Festival do 1º de 
maio, que ocorreu no salão da Federação Geral 
de Sindicatos na Síria com patrocínio do Secretário 
Adjunto do partido Baath com a presença de 
membros e lideranças do partido Baath, da Frente 
Progressiva Central e alguns ministros. 
- A participação junto da GFTU Síria e outras 
organizações populares nas marchas da Lealdade 
à Pátria Síria, que ocorreu em Damasco em junho 
de 2011. 
- O encontro com o Presidente da Federação 
Alwafa’a do Líbano e com o Sr. Ali Yassin e Osama 
Khansa para o 3 de outubro a fim de reduzir as 
horas trabalhadas para 35 horas semanais e para 
5 dias por semana. Ocorreu em Beirute.  
- Em 29/10/2011, aconteceu uma reunião com o 
Irmão George Mavrikos e sua delegação à Síria 
em solidariedade aos trabalhadores e povo da Síria 
contra a conspiração que visa minar a unidade 
e a pátria, com a presença do irmão Mohamed 
Shaaban Azzouz, Presidente da FSM. Ocorreram 
também reuniões Chefe do Escritório do Partido 
Baath, Secretário-Geral do ICATU e Presidente da 
Assembleia Popular.  

- A recepção do Presidente da Casa do 
Trabalhadores do Irã Sr. Ali Reza, Sr. Muhammad 
Hamza e outros membros da delegação. Eles 
tiveram uma reunião com o Chefe do Escritório do 
Partido Baath com a presença do irmão Mohammad 
Shaaban Azzouz. A delegação iraniana reforçou os 
laços de solidariedade da Casa dos Trabalhadores 
do Irã com o governo e povo Sírios.
- O diretor do Escritório Regional da FSM no 
Oriente Médio participou e fez discurso no 
Simpósio Internacional da UITBB estabelecido 
no Complexo Turístico do Saara em presença do 
irmão Mohammad Shaaban Azzouz. O foco do 
Simpósio era sobre os recentes desenvolvimentos 
no Oriente Médio e seus impactos no setor de 
construção civil. Delegados da Grécia, Chipre, 
Índia, Iraque, Palestina, Iêmen, Sudão, Líbano e 
Síria participaram do simpósio. 

Em 2012:

- O diretor do Escritório Regional da FSM no Oriente 
Médio participou da Cerimônia de Fundação da 
GFTU Síria em  03/18/2012. A cerimônia realizou-
se no prédio da Federação Sindical de Damasco. 
- 1/05/2012, o diretor do Escritório Regional da 
FSM no Oriente Médio participou da celebração 
do 1º de maio que ocorreu no salão da GFTU 
Síria. Participaram lideranças do Baath, alguns 
ministros e secretários-gerais de partidos da Frente 
Progressista da Síria. A TV Síria Árabe conduziu 
uma entrevista com o diretor do Escritório para 
expressar o significado desse evento.  
- Em 09/16/2012, foi divulgada a mensagem do 
irmão George Mavrikos, Secretário-Geral da FSM, 
dirigida à Ban Ki-moon, na qual ele explicava o 
protesto da FSM em nome de seus 82 milhões 
de trabalhadores membros, contra a intervenção 
externa na Síria. Essa intervenção realizada 
por reis reacionários e  senhores da guerra que 
estavam enviando armas e dinheiro a terroristas na 
Síria para jorrar sangue e destruir a infraestrutura 
da Síria. 

Em 2013:

- O diretor do Escritório participou da Conferência 
da Federação Sindical de Damasco em 
18/03/2013 em celebração ao Jubileu de Diamante 
da fundação da GFTU Síria. A celebração teve 
presença do camarada Mohammed Shaaban 
Azzouz, Presidente da FSM, camarada Haneen 
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Nimr, Secretário-Geral do Partido Comunista 
Unificado da Síria, do Secretário do Partido Baath 
de Damasco e membros do Partido Baath do 
subúrbio de Damasco.  
- O Escritório realizou um comunicado condenando 
a bomba terrorista que ocorreu na Mesquita Iman 
em 21/03/2013, a qual resultou no martírio de 
Grande Homem Religioso Islâmico Moderado, 
Said Ramadan Al-Bouti e 49 outros mártires além 
de 82 feridos. 
- 30/04/2013, o diretor do Escritório Regional da FSM 
no Oriente Médio participou da celebração do 1º de 
maio (Dia do Trabalhador) que ocorreu no salão 
da GFTU Síria. Participaram o Secretário Adjunto 
do Partido Baath, o Chefe de Escritório do Partido 
Baath, o Primeiro Ministro, seus representantes, 
membros da Frente Progressiva Nacional, alguns 
dos secretários-gerais de partidos políticos sírios, 
os líderes de organizações populares, camarada 
Mohammed Shaaban Azzouz, Presidente da FSM, 
e o Secretário-Geral da ICATU. A TV Síria Árabe 
entrevistou o diretor do Escritório, que afirmou o 
apoio da FSM à Síria como liderança, governo 
e povo, com todos seus afiliados, organizações 
profissionais internacionais e escritórios regionais 
no mundo.  
- O Escritório Regional realizou uma declaração para 
denunciar e condenar a agressão de Israel contra 
a Síria em 05/15/2013. A declaração condenou 
esses ataque aéreos contra a Síria. Realçou que 
os recentes ataques israelenses foram um episódio 
que buscavam o controle do matéria-prima na Síria 
e na região junto ao transporte e energia. 
- O Escritório Regional recebeu um convite da 
Federação Alwafa’a do Líbano para estabelecer 
uma atividade solidária dentro do Segundo 
Acampamento Internacional Sindical Árabe em 
2013 no período entre 24 e 28 de agosto.   
- O Escritório realizou uma declaração para 
condenar e denunciar o massacre brutal cometido 
por terroristas takfiri contro o povo da cidade 
trabalhadora de Adra, que levou muitos mártires. 

Em 2014:
- O Escritório discutiu um plano de trabalho para 
2014 e 2015. Seu evento mais importante era o 
70º aniversário da FSM em 2015. As celebrações 
deveriam ir de outubro de 2014 até outubro de 
2015, todos os esforços deveriam continuar com 
o impressão de livros e publicações associados à 
FSM. 
- Fortalecendo o Fórum Sindical da China que 
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foi organizado pelo Todos os Sindicatos da 
China, ICATU, Organização Sindical Africana e 
FSM. Ocorreu em Pequim e foi uma importante 
oportunidade para troca de visões.   
- O Escritório analisou uma declaração da FSM sobre 
a Ucrânia datada de  04/03/2014. Declarava que 
eventos atuais na Ucrânia eram desenvolvimentos 
perigosos para a classe trabalhadora, para os 
povos da região e para a segurança pública. 
- O Escritório analisou a declaração do 
Secretariado Geral da FSM datada de 02/04/2014 
que expressava a preocupação dos trabalhadores 
do mundo com relação ao relatório do Diretor 
Geral da OIT e do Comitê de Livre Associação, 
que foi lançado no último encontro da OIT. A FSM 
expressou sua permanente condenação aos 
métodos de escravidão, os quais eram usados 
pelos empregadores no Catar contra os imigrantes, 
que representavam 93% da população ativa. Essa 
declaração circulou em jornais.
- A participação na celebração do 1º de maio, que foi 
sediado na Instituição Elétrica de Damasco. Contou 
com a participação do camarada Mohammad 
Shaaban Azzouz, Presidente da FSM e líder do 
Escritório do Partido Baath. Também contou com a 
participação de outros membros do Partido Nacional 
Baath, a Frente Nacional Progressista, alguns 
ministros e alguns secretários-gerais de partidos 
políticos da Síria. Camarada Azzouz realizou 
um discurso nesse evento no qual se referiu aos 
acontecimentos terroristas experienciados pelo 
povo sírio há três anos e em sua história. 
- A participação na cerimônia do Dia do Trabalhador 
do Partido Comunista Unificado Sírio em 10/5/2014, 
que ocorreu na Federação Sindical de Damasco. 
Participaram alguns ministros e embaixadores de 
Cuba e RDPC, o secretário-geral da ICATU e o 
Ministro de Estado da Assembleia Popular. Muitos 
sindicalistas antigos foram homenageados na 
cerimônia. 
- A participação em festivais sediados pela GFTU 
Síria e Federação Sindical de Damasco a fim de 
reforçar a perseverança do Exército Árabe Sírio 
frente aos ataques e fortalecer o dia democrático 
de eleição para o posto de Presidente da Síria em   
03/06/2014.
- A participação na Conferência da Federação 
Sindical de Damasco em 9/11/2014 com a presença 
do Vice-Presidente da  GFTU Síria na qual foi eleita 
uma nova diretoria executiva. 
- A participação nas Conferências das Federações 
Profissionais de turismo, serviços públicos e 

gráficos durante novembro de 2014. 

2015:
- Em 18/1/2015, o Diretor do Escritório Regional 
participou da abertura do Congresso Eleitoral da 
GFTU Síria sob a égide do Presidente da República 
Árabe Síria. A cerimônia de abertura teve a 
presença dos representantes do Presidente sírio, 
do Secretário Adjunto Regional do Partido Baath 
camarada Hlal Hlal, do Presidente da Assembleia 
Popular, do Primeiro Ministro, das lideranças 
centrais da Frente Progressista Nacional, membros 
da liderança nacional do Baath árabe, ministros e 
membros do parlamento, líderes de organizações 
populares e profissionais. Camarada Mohammed 
Shaaban Azzouz realizou um discurso pela GFTU 
Síria, anunciando o início da Conferência. 

- Em 09/02/2015, o diretor do Escritório participou 
do comitê formado pela GFTU Síria, pela 
Federação Sindical de Damasco e advogados 
para ratificar a Lei Trabalhista e Sindical nº17. O 
Comitê dispendeu diversos dias para completar o 
rascunho da emenda. 
- Em 14/03/2015, o diretor do Escritório participou 
da celebração realizada em ocasião do Dia 
Internacional da Mulher e do Dia das Mães, que 
foi organizada pela Diretoria de Mulheres e pela 
Associação de Mulheres da Síria no Clube do 
Trabalho. A celebração contou com a participação 
do irmão Hanin Nimr e membros do partido e um 
grande número de sindicalistas.  
- A participação na cerimônia sediada pela 
Federação Sindical de Damasco em ocasião do 
Dia da Independência, contando com a presença 
de muitos líderes sindicais e políticos.  
- Em 15/05/2015, a participação no 67º aniversário 
da situação palestina, que foi organizado pelo 
Partido Baath e por facções de resistência na 
Biblioteca Assad. Contou com a presença de várias 
representações políticas, econômicas e sindicais.  
- O diretor do Escritório participou do Fórum 
Econômico Trabalhista no prédio da GFTU Síria 
em 25/6/2015 com apoio do camarada Mohammad 
Shaaban Azzouz, Chefe de Escritório do Partido 
Baath. O irmão Jamal Al-Kadri apresentou o 
discurso da GFTU Síria. Assim, o Fórum Econômico 
iniciou seus trabalhos e teve participação de muitos 
sindicalistas e economistas.  
- Em 13 e 14/9/2015, o Fórum Sindical Internacional 
em suporte ao povo sírio iniciou seus trabalhos em 
Damasco. Foi organizado pela FSM, GFTU Síria e 
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ICATU. Ocorreu com o apoio do Presidente Sírio 
Sr. Bashar al-Assad e contou com participação 
do camarada Hilal Hilal, Secretário Adjunto do 
Partido Baath e outros membros do Partido Baath. 
O diretor do Escritório participou desse importante 
fórum. Assim, aconteceu a celebração do 70º 
Aniversário da FSM. Após isso, a declaração final 
de solidariedade ao governo, povo e trabalhadores 
da Síria foi emitida.  
- O diretor do Escritório participou do seminário 
sediado pela GFTU Síria para a alteração da Lei 
Trabalhista na Síria com presença do Presidente 
da GFTU Síria, Ministro do Trabalho, Ministro do 
Desenvolvimento Humano, Ministro Adjunto de 
Finanças e Presidente da Agência Central para 
Supervisão Financeira e um amplo número de 
especialistas em assuntos trabalhistas. Ficou 
decidido que as propostas e recomendações 
seriam discutidas em uma reunião posterior. 
- Em 29/10/2015, o diretor do Escritório participou 
da abertura do 12º Congresso do Partido Comunista 
Unificado Sírio no prédio da Federação Geral de 
Esportes. Contou com a presença do camarada 
Mohammed Shaaban Azzouz, camarada Hussein 
Arnous; membros do Partido Nacional Baath, 
membros da Frente Progressista Nacional, alguns 
ministros e líderes de organizações populares, o 
Secretário-Geral da ICATU. Camarada  Haneen 
Nimr foi reeleito como Secretário-Geral. 

Em 2016:
- O diretor do Escritório recebeu um convite do 
Comitê Central do Partido Comunista Unificado 
Sírio em 25/04/2016. Ele participou da cerimônia 
que ocorreu em no salão da Federação Sindical 
de Damasco para celebrar o 1º de maio e o Dia da 
Independência.  
- O diretor participou da celebração do 1º de maio 
realizado pela GFTU Síria na Casa de Ópera para 
Cultura e Arte sob a égide do Secretário Regional 
Adjunto do Partido Baath, camarada Hlal Hlal. 
Contou com a presença de membro do Partido 
Baath, lideranças centrais, Sr. Primeiro Ministro, 
ministros, líderes de organizações populares 
e profissionais, gerentes gerais. A cerimônia 
prosseguiu com uma opereta da banda da GFTU 
Síria intitulada Palmira a Civilização.   
- O Escritório Regional da FSM gostaria de fazer 
sinceros agradecimentos e gratidão aos nossos 
irmãos; ao presidente e à  direção executiva da 
GFTU Síria por todos as facilidades e assistência 
financeira que deram para prosseguirmos com 
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nossos deveres. 
- O Escritório Regional gostaria também de 
estender seus agradecimentos ao Secretário-Geral 
da FSM George Mavrikos e outros membros do 
Secretariado pela cooperação contínua e frutífera. 
O Escritório espera expandir sua cooperação e 
participação a todos os membros e organizações 
amigas na região árabe.  

ESCRITÓRIO REGIONAL DA AMÉRICA DO 
NORTE 

16º Congresso Sindical Mundial – Atenas, Grécia 
– Abril 2011 
- 20 participantes nacionais; 5 Uniões internacionais 
- Reunião com o Secretário-Geral
 
Estabelecimento de um Comitê de Coordenação 
Norte-americano da FSM – EUA e Canadá 
- 25 a nível nacional, diversos membros de 
sindicatos e Acréscimos especiais 
- Conferências telefônicas periódicas 
 
Estabelecimento de Lista de Sindicatos Nacionais 
– EUA e Canadá
- Iniciou com cerca de 1000 nos EUA e alguns no 
Canadá 
- A partir de fevereiro de 2016: EUA – 2.770; e 
Canadá – 2.700
- Envio de e-mails selecionados da FSM 
 
Visita Especial do Secretário-Geral da FSM – junho 
de 2012 
- Apresentação da cidade de Nova Iorque 
- Visita ao Sindicato de Trabalhadores do Transporte 
Local 100 
- Participação em uma grande manifestação de 
Trabalhadores de Telefonia 
- Discurso diante de funcionários e membros do 
Sindicato de Trabalhadores do Hospital SEIU 
 
Mensagens de solidariedade:
- Mensagens especiais da FSM aos sindicalistas 
em luta dos EUA e Canadá 
- Mensagens de solidariedade internacional à 
sindicatos em luta 
 
Presença nos Encontros das UIS da FSM 
- UIS Transporte: Chipre – 2012;   Santiago, Chile 
2014
- UIS Educação – FISE Caracas 2013

- UIS Minas e Energia – muitos esforços para 
conseguir participar

Refugiados FSM Norte/ Recursos – dezembro de 
2015 
- Levantamento de mais de $1,500 para ajuda aos 
refugiados (através da PAME) 
 
Trabalho com sindicalistas canadenses 
- 20 de fevereiro de 2016 – reunião especial da 
FSM com servidores públicos 
 
70º Aniversário – São Paulo, Brasil – outubro de 
2015 
- 5 representantes da FSM Norte  
 
Conferência Anti-imperialista na Bolívia 
- 2 representantes da FSM Norte 
 
Seminários Sindicais Norte-americanos da FSM 
em Atenas, Grécia 
- Janeiro 2015 – 12 participantes sindicais 
- Dezembro 2015 – 12 participantes sindicais 
 
Preparação para o 17º Congresso Sindical Mundial 
– Durbam, África do Sul – outubro 2016 
 
Planos Estabelecidos em Andamento:
- Aumentar os conteúdos das listas de mailing 
- Jornal Periódico Norte-americano online da FSM 
- Quadro associativo individual; com arrecadação 
de fundos 
- Fortalecer os laços entre sindicatos dos EUA e 
do Canadá 
 
Nações Unidas 
- Comitê Econômico e Social – ECOSOC: 
apresentação anterior à Assembleia Geral – 2º 
Comitê, 2015 
- Comissão Anual sobre a Situação das Mulheres 
– CSW 
  2013 – Lorena Jaime representou a FSM 
  2014 – Participação de 2 líderes sindicais indianos                       
  2016 –  Participação da FSM 
 
Conferências Anuais NGO/DPI:  
- Bonn, Alemanha 2014; México DF, México                             
- 2013; Paris, França, 2012
- Solidariedade Anual à Palestina – novembro de 
todo ano 
- Eleição dos membros do Comitê Executivo do 
NGO/ DPI
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UIS AGROALIMENTAR (UISTAACT)

Desde a 3ª Conferência, de 20 a 27 de junho 
de 2011 em Paris, nossa UIS desenvolveu uma 
atividade sustentada. Estamos agora empenhados 
na preparação para nossa 4ª Conferência 
Internacional a ser realizada em Paris (França) em 
junho de 2016. Em um ambiente de confronto de 
classe aguda e intensa luta, realizamos nossas 
atividades em todos os continentes, mas também 
através de nossas relações bilaterais e multilaterais. 
Trouxemos nossa solidariedade ativa para muitas 
organizações amigáveis e povos atacados em luta.

I) REFORÇAR A NOSSA ATIVIDADE EM 
CONTINENTES E REGIÕES

3ª Conferência da nossa UIS impulsionou nosso 
trabalho e aprofundou nossas análises e reflexões 
sobre esta questão.
A implementação das orientações permitiu-nos 
alcançar uma série de iniciativas importantes, 
criar centros continentais mais próximos das 
preocupações das organizações filiadas
Organizamos palestras, delegações, reuniões 
entre os sindicatos da mesma região, continente 
ou empresas transnacionais. Estas iniciativas 
sempre foram úteis.
Afirmamos nossa solidariedade ativa para os 
trabalhadores e os povos que lutam contra o 
imperialismo.

Na África

Nosso Comitê Executivo realizado em Dakar 
(Senegal), em abril de 2012 marcou nossa 
vontade de solidariedade e apoio aos sindicatos 
e trabalhadores na África vergonhosamente 
saqueados pelo imperialismo.
A UIS, em cooperação com nossos amigos e 
sindicatos filiados, apoiou e participou em vários 
seminários como “mulheres em ação sindical” e 
“dominação imperialista em relações económicas 
internacionais”, em abril de 2013.
No mesmo ano, em 26 e 27 de dezembro de 2013, 
estivemos ativamente presentes em um segundo 
seminário de treinamento de produtores agrícolas 
da região de Diourbel (Senegal). 
Participamos do Congresso da OATUU em Argel 
(Argélia), em 2013 e da reunião da OATUU em 
março de 2014, ainda na Argélia, marcando nosso 

UIS AGROALIMENTAR (UISTAACT)
Presidente: Aliou Ndiaye
Secretário Geral: Julien Huck
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apoio a esta organização sindical continental.
O ano de 2014 também viu a criação de dois 
escritórios regionais da UIS na África:
-um em Harare (Zimbabwe) para a região do Sul 
da África e os países da SADC, após uma reunião 
com os sindicatos desses países em 2013,
-o outro foi criado no âmbito do seminário sindical 
da agricultura e da alimentação dos países dos 
grandes lagos, realizada em 20 de dezembro de 
2014, em Kigali (Ruanda). Os participantes criaram 
esta coordenação sindical da nossa organização 
para a África Oriental. Esta iniciativa fez parte da 
extensão da nossa participação no 2º Congresso 
da STAVER em 18 e 19 de dezembro de 2014.

A UIS participou no Congresso da nossa filial, o 
SNTIA, nos dias 18 e 19 de dezembro de 2015 em 
Dakar (Senegal). Em 20 de dezembro, foi realizada 
uma reunião de nosso escritório africano que nos 
permitiu mapear novos destinos como parte da 
preparação da nossa 4ª Conferência Internacional.
Um novo seminário está previsto de 23 a 28 de 
março de 2016.

Na América Latina

Uma atividade igualmente intensa foi desenvolvida 
sob a liderança do nosso escritório regional da 
América Latina desde Havana (Cuba). Nossa 
atividade foi significativamente organizada, o que 
permitiu expandir a nossa influência. Este é o caso 
do Brasil, através de contatos renovados com a 
CONTAG, Colômbia, Chile, Equador, Cuba... Nossa 
presença no Congresso da CTB, central brasileira 
classista, foi altamente apreciada e rica em lições 
para nossa UIS. Nós ajudamos e apoiamos a 
criação de uma coordenação dos sindicatos da 
comida na Colômbia aportando solidariedade para 
as lutas unitárias e militantes e as reivindicações 
dos nossos camaradas lá.

No mesmo ano, na segunda reunião continental 
da agricultura e alimentação, interviemos em 
conferências sobre “tendências do capitalismo 
na agricultura na América Latina e os desafios do 
movimento camponês”
Realizamos uma iniciativa programada pela 
Secretaria sobre o “encontro internacional dos 
sindicatos do grupo NESTLÉ” no Chile.

Participamos no 12º Congresso Nacional ordinário 
da Confederação dos povos, dos indígenas e das 
organizações camponesas do Equador – FEI – em 
Quito (Equador). Como parte do 8º Congresso da 
FETAG, final de julho de 2014, em Salvador na 
Bahia (Brasil), a UIS participou de uma exitosa 
reunião em um clima de bom entendimento com a 
CONTAG e a FETAG desse Estado. Nós afirmamos 
a solidariedade e o apoio da nossa UIS à estas 
organizações.
A UIS também esteve presente na reunião 
internacional anti-imperialista em Cochabamba 
(Bolívia), cuja presidência da reunião foi 
especialmente composta pelo Presidente da 
República da Bolívia, Evo Morales e o secretário-
geral da FSM George Mavrikos.

 Na Ásia
A UIS está envolvida em um complexo processo 
de constituição do escritório para a Ásia. Vários 
contatos foram feitos com as diretorias dos nossos 
afiliados e amigos. Há possibilidades de alcançar 
este objetivo. Reuniões na Índia e no Vietnã tiveram 
lugar e terão lugar no âmbito da preparação da 4ª 
Conferência Internacional.
Nossa atividade foi principalmente marcada pelas 
relações bilaterais, ou a nossa UIS visitou os 
países de nossos afiliados e amigos, ou recebeu 
na sua sede as delegações sindicais. Assim, várias 
delegações se reuniram com nossos camaradas 
do sindicato da agricultura do Vietnã e em seguida 
uma delegação foi recebida na sede em Paris, 
liderado pelo Presidente, acompanhado pelos 
funcionários da sua organização.

Ambas organizações desejam reforçar ainda 
mais as suas relações e iniciativas conjuntas 
enriquecendo a atividade de cada uma.
Discussões fraternas e frutíferas, cheias de respeito 
e solidariedade, são realizadas regularmente. 
Devem fortalecer ainda mais a ampliação das 
nossas iniciativas e ações em todo o continente. 
Foram realizadas diversas reuniões com os nossos 
camaradas das organizações filiadas na Índia.
Laços tradicionais entre o Sindicato de 
Trabalhadores da República Democrática 
Popular da Coreia (UTAC) e a UIS resultaram 
em um intercâmbio de delegações entre as duas 
organizações. Durante a reunião celebrada na 
França, foi celebrado um acordo de cooperação.

Nos países árabes
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Fortalecemos as relações entre a UIS e a 
Federação dos Trabalhadores da Agricultura da 
UGTT na Tunísia. Foi alcançado um acordo para 
desenvolver ações conjuntas.
A UIS foi três vezes para Palestina, em cooperação 
com a FSM, levando a nossa solidariedade com a 
luta dos trabalhadores e do povo palestino.
Uma dessas delegações participou junto com os 
trabalhadores palestinos de uma manifestação 
exigindo o respeito dos direitos humanos, os 
direitos à terra e reconhecimento de um Estado 
palestino, em conformidade com as decisões da 
ONU. Estas reuniões foram momentos importantes 
de intercâmbio com os trabalhadores e o povo 
palestino. Nosso Comitê Executivo, reunido de 11 
a 18 abril de 2015 chamou os trabalhadores e os 
nossos afiliados ao boicote dos produtos de Israel. 
A realização de uma conferência internacional 
de solidariedade na Palestina continua sendo 
pertinente e queremos participar da organização 
faz parte do plano de trabalho futuro. 

Nossa solidariedade e total apoio para as 
organizações sindicais populares da agricultura 
e alimentação da Síria que são co-fundadoras 
da nossa UIS. Em muitas ocasiões, a nossa UIS 
expressou sua solidariedade e a de todo os nossos 
afiliados.
Nossa UIS participou na Conferência Internacional 
de Solidariedade co-organizada pela Federação 
Nacional dos Sindicatos da Síria e da FSM, de 12 
a 14 setembro de 2015 em Damasco, Síria. Com a 
nossa presença reafirmamos nosso compromisso 
de solidariedade e apoio aos nossos associados, 
povo sírio e trabalhadores em luta contra o 
imperialismo obscurantista e selvagem. 

Intercâmbios de delegações com os sindicatos 
de trabalhadores nas indústrias de alimentos e 
agricultura do Egito aprofundaram a nossa análise 
e reflexão sobre a situação social, económica e 
política deste grande país. Na ocasião da chegada 
dos companheiros egípcios na sede da UIS, eles 
participaram de várias reuniões úteis. É com 
base nestas relações que criamos um Comitê 
Mediterrâneo com um escritório no Cairo, bem 
como um escritório de representação da nossa UIS 
para os países árabes também instalada no Cairo 
(Egito).

Na primeira reunião do Comité Mediterrâneo, cuja 
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sede foi estabelecida em Paris, representantes 
dos sindicatos da UIS dos países do Mediterrâneo 
confiaram a Presidência à Federação Egípcia da 
Alimentação e a Secretaria Geral à Federação 
Agri-Food da França.
Mais do que nunca os nossos amigos e afiliados dos 
países árabes precisam da nossa solidariedade, o 
nosso apoio classista contra os ataques e manobras 
de guerra do imperialismo dos Estados Unidos, da 
União Europeia ou das monarquias feudais.

Na Europa
As nossas relações na Europa estão se 
desenvolvendo e se aprofundando, sinal de 
intensificação da nossa atividade.
A UIS participou em Roma, em 03 de outubro de 
2012 da importante iniciativa da FSM na sede da 
FAO.

Intercâmbios ricos e frutuosos aconteceram na 
Polónia com os nossos camaradas da Federação 
dos Sindicatos da Indústria alimentícia (OPZZ). As 
delegações conversaram sobre a capacidade de 
gestão de empresa pelos próprios trabalhadores, 
no contexto da propriedade coletiva dos meios de 
produção. Assim aprofundamos a nossa reflexão e 
análise sobre estas questões.

Nossas relações estão se aprofundando com a 
Confederação dos Trabalhadores do Comércio 
da CEI (Comunidade de Estados Independentes). 
A UIS concluiu um acordo de cooperação com 
a Confederação Sindical de Trabalhadores 
do Comércio e Alimentação Coletiva da CEI. 
Numerosos intercâmbios de experiências em 
diferentes países foram organizados. Queremos 
fortalecer os laços de amizade e cooperação. 
Temos também frequentes contatos com os nossos 
camaradas e líderes sindicais da CEI nos setores 
da floresta e da madeira. 

O Comitê Executivo da OSE (Organização Sindical 
Europeia da UIS) reuniu-se em Belgrado (Sérvia) 
com a participação de sindicatos convidados 
de países europeus. Adotamos um plano de 
trabalho ambicioso, algumas iniciativas estão em 
andamento.
Nossa UIS reafirmou o seu apoio e solidariedade 
fraterna para os trabalhadores e o povo cipriota 
e para nossos filiados de Chipre: sindicatos da 
agricultura, floresta, transporte portuário, e outras 
atividades relacionadas em Chipre com a EKA.

A UIS também forneceu e expressou seu apoio e 
solidariedade com as nossas organizações gregas, 
e com os trabalhadores e o povo grego que lutam 
com força contra as políticas de austeridade 
impostas pela “troika” (Comissão Europeia, Banco 
Europeu, FMI) e o imperialismo. Expressamos 
o nosso apoio para os trabalhadores da Coca-
Cola e seu sindicato da PAME na luta exemplar 
contra a política anti-social desta transnacional. 
Nossa participação no 12º Congresso da 
Federação Nacional dos Trabalhadores de 
bebidas engarrafadas em Salónica (Grécia), de 25 
a 27 de setembro de 2015 nos permitiu reafirmar 
concretamente o nosso apoio.
Estamos preparando uma nova reunião em Lisboa 
(Portugal).

II)  INICIATIVAS SIGNIFICATIVAS NO MUNDO: O 
PAPEL DA UIS E SUA PARTICIPAÇÃO

Essa atividade intensa e múltipla é complementada 
pela:
♦ A participação no Conselho Presidencial da 
FSM e as iniciativas do 70º aniversário da FSM, 
especialmente quando durante o encontro do 
Comitê Executivo da UIS em Paris em 15 de abril 
de 2015, com a intervenção do secretário-geral da 
FSM. Participamos da conferência realizada em 
outubro de 2015 no Brasil.

♦ Nossa presença no Congresso fundador da UIS 
Pensionistas da FSM em Espanha.
♦ Várias reuniões do nosso Secretariado também 
tiveram lugar no mesmo ritmo do que as reuniões do 
nosso Comitê Executivo, em 9 de abril de 2012 em 
Dakar (Senegal), o 10º Congresso da  FNAF-CGT 
na França em fevereiro de 2014, em setembro de 
2015 em Paris (França), como parte da preparação 
da 4ª Conferência. Reuniu-se novamente em 13 e 
14 de dezembro de 2011 em Paris (França), em 4 e 
5 de outubro de  2012 em Roma (Itália). Uma nova 
reunião do Secretariado ampliado está prevista 
para fevereiro de 2016 em Paris (França)
♦ Nossa UIS tende a estar presentes nas reuniões 
da OIT na medida das suas possibilidades. Nossa 
presença, em cooperação com a FSM, faz parte 
das ações justificadas para quebrar a hegemonia 
imposta pela CSI.
♦ Ações de solidariedade expressadas durante 
nossas reuniões com os sindicatos em todos os 
continentes com inúmeras declarações solenes em 
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que manifestamos a nossa fraternidade classista 
com nossos filiados e amigos, com a classe 
trabalhadora e com os povos.
♦ Nossa UIS, em cooperação com a FSM e os 
nossos camaradas da Itália USB, foram o coração 
da organização de duas conferências principais:

-Em Roma, em 3 de outubro de 2012, na 
Conferência Internacional para a soberania 
alimentar dos povos: no final da conferência, pela 
primeira vez, uma manifestação foi até a sede da 
FAO para transmitir as exigências para a soberania 
alimentar dos povos. Esta plataforma desenvolveu 
nossas análises e propostas em 3 capítulos:
1. A soberania alimentar dos povos é a base do 
direito fundamental à alimentação.
2. O desenvolvimento econômico requer um 
processo de transformação progressivo da 
sociedade.
3. A criação de uma nova ordem econômica 
internacional requer lutar contra o uso do alimento 
como arma de combate e lutar por um mundo em 
paz e pelo desarmamento.

-Em Paris, em 15 de abril de 2015, nossa UIS em 
cooperação com a FSM e nossa filial francesa 
(FNAF-CGT) organizou um simpósio sobre a 
qualidade dos produtos agrícolas e alimentares. 
Destacamos que a questão essencial do acesso 
aos alimentos deve responder às necessidades 
alimentares em quantidade e qualidade. Isso 
acontece principalmente pela possibilidade de 
acesso através de um padrão de vida combinado 
com todos os componentes relacionados com o 
desenvolvimento humano (físico, social, cultural, 
político). A independência e soberania alimentar 
são requisitos justificados. Sua concretização 
depende da libertação do uso do alimento como 
uma arma, política usada pelos Estados Unidos e 
a União Europeia.

III) PUBLICAÇÕES

A UIS publicou um livro para comemorar o 70º 
aniversário da FSM e o 120° aniversário da criação 
da CGT da França em 1895. Sua distribuição é 
grande na França e através de nossas filiais ao 
redor do mundo.
Todas essas intensas e ricas atividades chamaram 
a atenção dos nossos associados e amigos 
particularmente a publicação de nosso “boletim 
informativo da UIS” publicado regularmente. A luta 

UIS BIFU
Presidente: Alexander Likhtarovitch
Secretário Geral: C. H. Venkatachalam
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de nossa UIS e suas organizações filiadas são 
assim conhecidas em vários continentes com uma 
média de 2 ou 3 boletins por ano.

UIS BANCOS E SEGUROS (BIFU)

Por decisão da FSM formou-se uma UIS para o 
setor financeiro, a da UIS Banco e Seguros- BIFU 
–A primeira conferência da UIS foi realizada em 
Nova Deli, na Índia em 24 e 25 de fevereiro de 
2011.
Foi uma grande satisfação contar com a presença 
de 130 delegados de 42 sindicatos de 28 países, 
representando todos os continentes durante essa 
primeira conferência.

A resposta espontânea de tantas organizações 
sindicais para participar do congresso demostrou 
que a decisão de fundar uma UIS exclusivamente 
do setor financeiro e de seguros era adequada.
A grave crise do sector financeiro que recentemente 
afetou tantos países devido às políticas gananciosas 
de liberalização econômica serviu como pano de 
fundo do congresso.

O Congresso realizou-se durante um período de 
revoltas em vários países contra os regimes que 
atacam o povo e a classe trabalhadora, mostrando 
a determinação das massas para triunfar sobre 
qualquer tipo de opressão.
Em nome da FSM, Valentin Pacho, secretário-
geral adjunto da FSM e H.Mahadevan, secretário-
geral adjunto da FSM e responsável do escritório 
regional Ásia Pacífico participaram do Congresso 
e guiaram as deliberações.
O projeto do relatório do congresso e o estatuto/
constituição da UIS BIFU foi apresentado após 
discussão e esclarecimentos, os delegados o 
aprovaram por unanimidade.

 O Congresso também aprovou resoluções sobre 
questões e exigências importantes.
2 cargos de Vice-Presidentes, um cargo de 
secretário-geral adjunto e um cargo de Secretário 
foram mantidos vagos para que uma cooptação 
subsequente permita a representação de sindicatos 
do Vietnã, Sudão e outros países que não poderão 
participar no Congresso.

Os amplos objetivos da UIS BIFU são:
-Enfrentar os desafios dos impactos negativos da 

crise financeira global.
-Salvar os trabalhadores e trabalhadoras, os seus 
direitos e postos de trabalho no setor financeiro.
-Salvar as nações e suas economias da crise 
financeira.
-Lutar por condições bancárias que resultam no 
desenvolvimento nacional.
-Construir um sindicalismo classista eficaz e 
militante no setor financeiro.
-Desenvolver a fraternidade internacional e 
a solidariedade entre os sindicatos no setor 
financeiro.
-Desenvolver as lutas em defesa dos trabalhadores 
no setor financeiro.
-Lutar por políticas que parem a recorrência da 
crise do setor financeiro.

Para que a nova UIS seja mais funcional e efetiva 
foi decidido que três conferências regionais 
deveriam ser organizadas sob a orientação dos 
escritórios regionais da FSM. Infelizmente, isto não 
aconteceu.
No ano passado, em 2015 houve uma conferência 
regional da UIS BIFU na América Latina. Peru 
organizou esta conferência. Sindicatos do Peru, 
Venezuela, Nicarágua, Uruguai, Brasil, Panamá, 
Nicarágua, Equador, Argentina participaram da 
conferência. Pacho coordenou a exitosa reunião.

 Na Ásia, a coordenação já existe e nossos 
sindicatos participam das reuniões dos outros 
sindicatos. Recentemente, uma conferência do 
setor bancário foi organizada no Sri Lanka. Alguns 
meses atrás, uma conferência da BIFU realizou-
se no Nepal. Nossos representantes participaram 
dessas conferências. Participamos na conferência 
da nossa UIS em Taiwan.
Nosso sindicato na Malásia, a NUBE sediou a 
reunião da FSM em Kuala Lumpur para configurar 
o escritório sub-regional da FSM.
Mas em outras regiões e continentes, nossa 
UIS não conseguiu realizar nenhuma reunião ou 
programa. Esta é uma grave fraqueza da nossa 
parte. Esse fato derrota o propósito mesmo de ter 
criado uma UIS Bancos e Seguros.

A AIBEA da Índia envia boletins de notícias aos 
sindicatos da UIS BIFU. Na última conferência 
da AIBEA realizada na Índia, sindicatos da BIFU 
de vários países participaram, e novamente foi 
solicitado que cada um se responsabilizasse em 
deixar funcional a UIS-BIFU na sua região. Mas a 
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resposta não foi animadora.
Os escritórios regionais da FSM devem proporcionar 
uma ajuda completa, mobilizar e ativar todas as 
suas UIS em suas regiões.
Sugere-se que durante o Congresso da FSM 
em Durban, os representantes da UIS BIFU se 
encontrem sob a orientação e liderança da FSM 
para tomar algumas decisões concretas para 
reativar a UIS BIFU. A próxima conferência da UIS 
BIFU deve ser planejada para esta finalidade.
O setor de finanças é um sector vital onde 
multiplicam-se os ataques, é muito importante ter 
sindicatos militantes fortes dentro da UIS BIFU.

UNIÃO INTERNACIONAL SINDICAL DA 
ENERGIA

O último Congresso de UIS Energia foi realizado 
em novembro de 2012 na Venezuela, aconteceu 
justo quando o mundo se confrontou com a 
crise capitalista, crise que continua a assombrar 
a vida da classe trabalhadora e dos pobres. 
Recentemente, esta crise contagiou a maioria dos 
países europeus e africanos. A extensão da crise 
tem sido enorme em todos os sectores da nossa 
economia com redução de custos, fechamentos de 
empresas e aumento dos contratantes. Portugal, 
Itália, Irlanda, Grécia e Espanha estão numa 
imensa crise financeira dentro da zona Euro.
Na névoa de toda esta crise, a UIS Energia e a 
FSM têm mantido a sua luta contra a brutalidade 
das empresas multinacionais que continuam a 
explorar a classe trabalhadora.

 A Produção e o fornecimento da energia, são 
serviços vitais e essenciais para o crescimento 
da humanidade que se encontra nas garras dos 
capitalistas e imperialistas. O interesse e foco 
principal dos monarcas da energia é o lucro acima 
da questão da sobrevivência ou do desenvolvimento 
humano.  A estratégia de mercado deles é a 
exploração dos pobres esmagando os povos de 
todos os países e continentes. 

Milhões de pessoas estão sendo privadas do acesso 
aos recursos energéticos em nome da hegemonia 
imperialista em todo o globo. Queixas e revoltas 
em diferentes países que têm pouco ou muitos 
recursos energéticos, agravaram a segurança 
interna das nações. As relações internacionais 
ficam mais tensas com uma constante violação da 

UIS DA ENERGÍA
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Secretário Geral: Simon Mofokeng
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paz mundial. Nesta conjuntura a FSM em seu 70º 
aniversário, fez um chamamento para lutar contra 
a pobreza e as guerras geradas pela barbárie 
capitalista. É nesse contexto que acontece 
o congresso sindical mundial   entre o 5 e 8 de 
outubro de 2016. 
Desde o nosso primeiro encontro executivo 
que aconteceu na África do Sul logo após o 12º 
Congresso, a UIS Energia adoptou o seu plano de 
ação em resposta aos desafios enfrentados pela 
maioria da classe trabalhadora e os pobres. 
Abaixo estão as questões que foram identificadas 
como questões de interesse:

Conferências sindicais regionais hospedadas pelos 
membros do Comitê Executivo em seus respectivos 
países, em cooperação com a UIS energia.

Do dia 10 até 12 de agosto de 2013, a 7ª 
Conferência da Federação dos Eletricistas da Índia 
será organizado (para implementação do plano de 
ação).  Reunião da região do Sudeste Asiático com 
a presença do Secretário da UIS Energia.

Conferência Regional Europeia da energia a ser 
realizada em Atenas Grécia durante o primeiro 
trimestre de 2014.

-Organizar workshops regionais em cooperação 
com organizações amigáveis em seus respectivos 
países.
-Cada membro do Comitê Executivo compromete-
se com a responsabilidade de elaborar um projeto 
de declaração semanal da UIS Energia explicando 
as lutas em curso e seus resultados na sua região 
para que o Secretariado possa publicar essas 
informações.
-Todas as filias devem preparar e participar das 
atividades nos seus países em 3 de outubro, 
dia de ação internacional convocado pela FSM 
(aniversário da FSM).
- Campanha internacional sobre a eletricidade “Um 
bem social não é uma mercadoria”. Preparação de 
uma posição política com fatos continentais, que 
serão apresentados pelas filiais nas oficinas locais.
-Campanha para organizar uma conferência 
sindical internacional em países relevantes.
-Articular permanentemente ligações entre a UIS 
Energia e os escritórios regionais 

Na tentativa de implementar o plano de ação 
acima, iniciaram-se as seguintes atividades:

I) Conferência da UIS Energia na região do sudeste 
asiático – Índia. 10-12 agosto de 2014, Federação 
dos eletricistas da Índia sediou seu 7º Congresso 
Nacional em Kanchipuram, Tamil Nadu, culminando 
com o 1º encontro da UIS Energia no dia 12 e 13 
de agosto. Participaram da reunião sindicatos do 
Nepal, Vietnã e muitos outros países.

Essas iniciativas fazem parte da construção de 
uma UIS Energia unida em diferentes regiões 
do mundo. A conferência foi um sinal claro da 
intensificação das lutas dos trabalhadores do setor 
energético e elétrico, mas o mais importante foi o 
interesse comum demostrado e a solidariedade 
internacional.  Forneceu as oportunidades de 
coordenação dos esforços dos sindicatos da região 
do Pacífico Asiático para fortalecer os direitos 
fundamentais dos trabalhadores e trabalhadoras.

A reunião da UIS Energia também pediu uma 
política energética integrada concentrada sobre 
o tema da segurança energética proporcionando 
uma energia adequada e disponível para um e 
de cada cidadão do país, rico ou pobre. A decisão 
foi unânime em chamar os trabalhadores e 
trabalhadoras assim como todos os colaboradores 
no sector da energia para forjar a luta unida contra a 
terceirização e os contratos de trabalhos impostos 
pelas multinacionais.

II) Conferência América Latina e Caribe, Venezuela, 
Caracas
A UIS Energia, FETRAELEC e CBST hospedaram 
a exitosa conferência da América Latina e o Caribe 
sobre a Energia na Venezuela, Caracas, entre os 
dias 19 e 20 de agosto de 2015.
A conferência reuniu trabalhadores de Cuba, 
Equador, Colômbia, Porto Rico e muitos outros 
para discutir questões que afetam os trabalhadores 
e trabalhadoras no sector da energia e nos setores 
conexos, entre outros, não só na América Latina, 
mas em todo o mundo. A conferência observou e 
saudou o papel de um dos maiores filhos da luta 
e da revolução de todos os tempos, o falecido 
presidente da Venezuela, camarada Hugo Chávez. 
Quem apesar das sabotagens dos imperialistas se 
manteve firme na defesa dos interesses da classe 
trabalhadora não só da Venezuela, mas do mundo 
inteiro.

Organizar essa conferência histórica era uma das 
resoluções da UIS Energia: sediar conferências 
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regionais com o objetivo de enfrentar os desafios 
dos trabalhadores e trabalhadoras nos setores da 
energia e aliados. A conferência também foi uma 
preparação para o 70° aniversário da FSM.

Além disso, a conferência também forneceu a 
oportunidade para os sindicatos da América Latina 
e do Caribe de organizar e coordenar os esforços 
do movimento sindical internacional para a proteção 
dos direitos fundamentais dos trabalhadores.
A conferência também reafirmou nossa firme 
resolução de lutar contra a privatização e para a 
reforma das obras públicas.

III) Conferência Internacional do Setor Petroquímico 
- França
Conferência Internacional do setor petroquímico 
realizou-se em 24 a 26 de junho de 2015, em 
França, Paris. A conferência discutiu questões que 
afetam os trabalhadores e trabalhadoras, não só 
na França ou na Europa, mas no mundo inteiro.

A conferência também prestou atenção às diferentes 
lutas e opressão em países como Palestina, Saara 
Ocidental, Birmânia, Síria e muitos outros que são 
vítimas das políticas mais brutais e arrogantes das 
multinacionais estrangeiras de países que parecem 
ter tudo. Sob as instruções da FSM, a UIS Energia 
sempre tem defendido um mundo justo e livre, a 
nossa luta não só se limita para os trabalhadores 
e trabalhadoras do setor energético e dos setores 
afins, mas para a classe trabalhadora em geral, 
nos países desenvolvidos e em desenvolvimento.

IV)  Conferência UIS Energia África - Nigéria
A conferência devia ser realizada na Nigéria e 
houve várias tentativas, sem sucesso devido a 
várias causas, uma delas foi o surto de Ebola na 
maioria dos países da África Ocidental.
Esta conferência fazia parte do plano de 
fortalecimento da UIS Energia nos diferentes 
continentes, para reforçar a coordenação regional 
das lutas dos trabalhadores e facilitar a discussão 
sobre as questões cruciais de nosso setor. O 
tema sugerido da conferência era “Eletricidade 
e infraestrutura e seu impacto na vida diária da 
classe trabalhadora”.
Esta é uma das conferências que gostaríamos 
poder materializar num futuro próximo.

V) Experiência no Nepal
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O Nepal é um dos países mais ricos do mundo, 
tendo em conta o seu potencial hidroelétrico 
em relação à demanda. Este presente único da 
natureza vem da topografia natural das colinas e 
tem um imenso poder de desenvolvimento para 
o povo nepalês. Mas devido a várias razões, nós 
somos incapazes de aproveitar seus benefícios.
A Autoridade Nepalesa de Eletricidade é a única 
instituição do Nepal especializada na função de 
geração, transmissão e distribuição de energia 
elétrica.
Nepal tem atualmente uma capacidade de 
800 MW de energia elétrica, dos quais 99% é 
hidroeletricidade. A maioria das usinas hidrelétricas 
estão implementadas nos rios, portanto, a geração 
na época seca cai para 300 MW, o que afeta o país.
A pesar do Nepal ter um potencial hidrelétrico 
abundante vários fatores prejudicam seu 
desenvolvimento adequado. Alguns fatores que 
podem ser enumerados são:
(1) Falta de uma política clara de desenvolvimento 
da energia hidrelétrica de curto e largo prazo.
(2) Indiferença do Estado sobre a disponibilidade 
da energia como um direito fundamental das 
pessoas.
(3). Não há investimentos suficientes do estado 
neste campo.
 (4). Em nome da economia de mercado aberta foi 
reduzida a participação do estado.
(5) A maioria dos projetos hidrelétricos foram 
realizados com o auxílio de empréstimo e 
concessão do ADB e do Banco Mundial. Os 
interesses nacionais do Nepal foram esquecidos.
(6) O custo da dívida tem efeito adverso sobre a 
saúde financeira do NEA. Escassez de recursos 
impede uma remuneração adequada para seus 
funcionários.

Luta da NEAEU
(1) Exigir uma maior participação do governo no 
desenvolvimento de centrais hidrelétricas contra o 
plano das multinacionais.
(2) Lutar contra a privatização e a separação da 
NEA.
(3) Lutar contra a “Hydro máfia” em Trishuli 3 A, 
Aandhi Khola etc...

NEAEU espera que o congresso da FSM irá 
abordar os problemas de energia do Nepal e dos 
outros países em desenvolvimento.

EM CONCLUSÃO

Camaradas, nos últimos três anos que temos 
experimentado o impacto da crise infligida e o 
Congresso da FSM forneceu-nos uma oportunidade 
para avaliar a extensão dos danos causados 
à classe trabalhadora e nossas respostas aos 
mesmos. Hoje, muitos países estão em guerra 
particularmente na África e no Oriente Médio, 
enquanto o Iêmen está no fogo, Síria, Bahrein, 
Palestina, Suazilândia também enfrentam uma 
grave crise. Ações terroristas também aumentaram 
e é a classe trabalhadora que mais sofre.

Os últimos três anos têm sido extremamente 
desafiadores, organizacionalmente e politicamente. 
No entanto, é um grande prazer e um privilégio 
submeter a essa reunião esses relatórios que devem 
dar uma visão geral dos trabalhos e atividades da 
UIS Energia desde o último congresso assim como 
a nossa avaliação e análise do período passado.

“Enquanto ainda houver um único ser humano 
sofrendo, em qualquer lugar do mundo, nossa luta 
não pode acabar.”

“TRABALHADORES DO MUNDO UNI-VOS, 
VOCÊ NÃO TEM NADA A PERDER SENÃO AS 
SUAS CORRENTES!!!

UNIÃO INTERNACIONAL SINDICAL DA 
EDUCAÇÃO (FISE)

A organização setorial dos professores-FISE, 
reforçou a sua presença e ação no campo dos 
sindicatos de professores e de todos aqueles que 
trabalham em instituições de ensino.
Durante o período anterior participou ativamente 
da maioria das atividades da FSM e tomou 
iniciativas que fortaleceram o renome e a força da 
organização. A FISE é hoje uma federação sindical 
que, desde 2011 conseguiu dobrar o número de 
membros e também espalhar suas posições em 
muitos países e sindicatos.

O site e e-mail da nossa organização foram 
criados em outubro de 2013, imediatamente após 
a conferência de Caracas, Venezuela. Desde 
então tem sido constantemente melhorado. 
São ferramentas essenciais de comunicação, 
informação, coordenação e promoção das nossas 
ações.
Em 2013, organizamos uma conferência 
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internacional em Bruxelas, sobre “o papel dos 
professores hoje, a escola de hoje, a educação 
pública, a democracia na educação” e publicamos 
um livro sobre nossos eventos.
Realizamos reuniões com professores sindicalistas 
de diferentes países e sindicatos: Cuba, Alemanha, 
Egito, Palestina, Grécia, Itália, México, etc.
Também realizamos uma reunião de sindicatos 
de professores em São Paulo, Brasil em 2015 no 
grande evento da UST em homenagem aos 70 
anos de ação militante da FSM.

Publicamos todos os anos declarações e cartazes 
úteis sobre temas importantes como: o Primeiro 
de Maio, Dia Internacional do Trabalhador/a, o 
Dia Internacional do Professor/a, (8 de março), 
o Dia o Internacional da Mulher, o Dia da Vitória 
Antifascista dos povos (9 de maio), o Dia contra 
a Violência de Gênero, contra o trabalho infantil, 
sobre a situação dos refugiados, contra a xenofobia 
e o racismo e outros temas relevantes ou temas de 
comemoração.

Focamos especialmente sobre o aumento dos 
fenômenos fascistas e os esforços da União 
Europeia e das organizações imperialistas para 
reescrever a história sujando a história da luta dos 
povos. Acreditamos que o curto vídeo que enviamos 
no dia da vitória antifascista pode contribuir para a 
luta ideológica dos professores e alunos.

Reforçamos particularmente a expressão da 
solidariedade concreta.
Expressamos nossa solidariedade com os 
sindicatos que estavam lutando, enfrentando 
perseguições e violações de direitos, assassinatos 
ou ataques terroristas. Apoiamos através de nossos 
sindicatos, os trabalhadores que enfrentaram 
dificuldades particulares, acidentes industriais 
ou foram atingidos por terremotos, inundações 
e calamidades que agravam a pobreza e os 
problemas dos povos.

Também expressamos nossa solidariedade e 
apoio com as greves e manifestações, organizadas 
pelo setor educativo e sindical em muitos países 
(Dinamarca, Filipinas, Nigéria, Itália, França, 
Paquistão, Índia, etc.) independentemente da sua 
filiação ou não à FISE.
Denunciamos e condenamos os atentados, 
invasões, intervenções militares das forças 
imperialistas em vários países como no Mali ou 

UIS FISE
Presidente: Hassan Ismail
Secretário Geral: Orlando Perez
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Palestina. Participamos da campanha para libertar 
os cinco cubanos.

Temos denunciado os assassinatos e ataques 
da polícia contra os professores mexicanos, 
designando o governo como responsável. O 
governo argelino é igualmente responsável pelos 
ataques contra seus professores. Outros governos 
têm como alvo os sindicalistas, arrestando os 
trabalhadores e trabalhadoras, aterrorizam e 
atacam brutalmente cada esforço militante.

Uma das ações mais importantes que completamos 
com êxito foi a campanha de solidariedade 
organizada na Grécia com as crianças palestinas, 
intitulado “um notebook para GAZA”. Informamos 
através de reuniões os sindicatos de professores 
para que participem deste esforço em muitos 
lugares. Pedimos que os presidentes dos 
sindicatos apoiem a campanha da FISE e da FSM. 
Imprimimos um cartaz que foi publicado em muitas 
escolas.
Muitos alunos e alunas, pais, associações de pais, 
associações culturais, associações de mulheres, 
responderam ao nosso convite e reuniram materiais. 
Organizaram apresentações teatrais onde o preço 
da entrada era dos cadernos ou outros materiais 
escolares. Fizemos discursos sobre a situação na 
Palestina, o papel assassino de Israel e a política 
imperialista. As discussões foram realizadas pelos 
professores para os alunos. Exposições de pintura 
sobre o assunto foram organizadas, bem como 
outras iniciativas.

Juntamente com a FSM e a PAME reunimos mais 
de 1500 caixas de material escolar (cadernos, 
lápis, bolsas, brinquedos). A resposta dos alunos 
mais velhos e mais jovens foi comovente.
Encontramos dificuldades tremendas para entregá-
los. O governo israelense fez o possível para 
tornar difícil e proibitivo a entrega do material e da 
ajuda financeira. Superamos as dificuldades. O 
dinheiro e os materiais foram entregues aos alunos 
palestinos refugiados no Líbano.
Os resultados desta campanha são numerosos 
e incentivadores. É muito importante para a 
FISE organizar ações que mostrem verdadeira 
solidariedade e cultivar a consciência ideológica 
de classe para os professores, alunos, pais etc.…
Além disso, lideramos campanha de coleta de 
material e apoio para os refugiados que tentam 
entrar na Europa. Organizamos grupos que 

cuidaram de crianças ou deram aulas para os 
adultos. Neste esforço também lidamos com 
dificuldades, sobretudo financeiros e em segundo 
lugar, entramos em conflito com ONGs que lucram 
com a situação dos refugiados.

Somos confrontados com o sindicalismo do 
governo. Temos denunciado o papel da EI Educação 
Internacional e do Comité Sindical Europeu para a 
educação- ETUCE. Tentamos divulgar seu papel 
hipócrita que supostamente anseia pelos direitos 
e necessidades dos professores. Na verdade, eles 
servem fielmente os governos capitalistas, que 
apoiam as guerras imperialistas e contribuem para 
a política dos monopólios e os capitalistas.

Repetidamente convidamos os membros da 
FISE e os professores em todo o mundo a enviar 
declarações para motivar os professores para uma 
ação organizada, para ensinar a verdade histórica 
e científica e para dar o seu próprio exemplo de 
coragem e ousadia para os estudantes e alunos, a 
fim de preparar adequadamente uma nova geração 
de militantes para defender os interesses da classe 
trabalhadora.
A diretriz da FISE é muito clara. A educação 
interessa toda classe trabalhadora e luta pelo direito 
à educação gratuita, para o ensino da verdade 
histórica e científica, defende salários justos para 
os professores e professoras. Para enfrentar os 
problemas do nosso setor precisamos fortalecer e 
aprimorar a FISE, a FSM e todas as UIS.

A FISE é um sindicato não-governamental com 
“estatuto consultivo” na UNESCO- Organização 
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 
e a Cultura e no Conselho Social Econômico das 
Nações Unidas.
A FISE participa ativamente no grupo de 
trabalhadores da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), bem como em conferências de 
todas as organizações internacionais citadas 
acima.

Nosso trabalho no período anterior teve falhas 
e certamente pode e deve ser melhorado. É 
necessário reforçar o confronto, mas também expor 
o papel sujo do sindicalismo dos empregadores. 
Multiplicar as nossas iniciativas e ações. Abraçar 
os sindicatos mais educativos. Em muitos países, 
existe a avaliação dos professores e professoras 
que dão lugar à demissões, bem como cortes de 



salários, fusões de escola, exclusão dos alunos e 
alunas. A educação é uma questão classista.

A crise capitalista está se aprofundando e as 
rivalidades entre as potências imperialistas estão 
agravando as medidas duras contra a educação 
e a classe trabalhadora. É necessário construir 
melhores laços entre a UIS e os sindicatos da FSM. 
É uma maneira de tornar a FSM mais massiva e 
poderosa.

O capital financia de maneira extravagante os 
sindicatos que servem as necessidades e os 
interesses dos capitalistas. Ele utiliza e fortalece 
as ONG, os mecanismos repressivos e os 
professores obedecentes para pisar nos direitos 
dos trabalhadores e trabalhadoras. Nossos 
problemas financeiros não devem ser um obstáculo 
para a organização do nosso trabalho. Lutar só 
regionalmente não é suficiente. A organização 
internacional e uma ação indispensável.

Continuamos firmes e otimistas, a fim de responder 
dinamicamente às necessidades da notoriedade 
da FSM. Temos de superar as dificuldades 
organizativas e financeiras, reforçar ainda mais 
os laços entre nós e fazer um esforço maior para 
trocar informações. Precisamos nos concentrar 
para criar uma organização estável e constante, 
expressar nossa solidariedade com as lutas dos 
trabalhadores e trabalhadoras do setor educativo, 
dos alunos e alunas, e de todas as lutas de toda a 
classe trabalhadora.
O curso e o fortalecimento da FISE estão ligados 
com a dinâmica da FSM.

UIS HOTEL E TURISMO – UIS HOTOUR

* 2º Congresso da UIS Hotel e Turismo, Colombo-
Sri Lanka 15 e 16 de dezembro de 2014:

O 2º Congresso da UIS Hotel e Turismo teve 
lugar na cidade de Colombo - Sri Lanka, 
durante o período de 15 a 16 de dezembro de 
2014, foi atendido pelos delegados nacionais e 
internacionais de vários países como Sri Lanka, 
Egito, Índia, Chipre, Colômbia, Bangladesh, 
Nepal e Brasil. O Congresso elegeu seu Comitê 
Executivo:  Mamdouh Mohamady do Egito foi eleito 
como secretário-geral; Janaka Adikari do Sri Lanka 
como Presidente e Lefteris Grorgiades de Chipre 

UIS HOTOUR
Presidente: Janaka Adikari
Secretário Geral: Mamdouh Mohamady 
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como tesoureiro. O Congresso contou com a 
participação efetiva dos delegados que discutiram 
todas as questões e problemas enfrentados 
pelos trabalhadores nos sectores do turismo e 
aliados, particularmente no que respeita à taxa de 
serviço, horas extras, contratos temporários das 
multinacionais, negociação coletiva etc... o que 
permitiu fortalecer as atividades da UIS Hotour.

O Congresso aprovou um plano de ação a fim 
de construir uma UIS mais forte e mais ativa 
baseado na melhoria da coordenação regional e 
internacional e para organizar diversas atividades 
sindicais, bem como a participação em atividades 
e campanhas da FSM.

Congresso sobre “Evolução e desafios do Turismo 
e Indústria da Hospitalidade “  2-3 de março, Cairo, 
Egito.

A UIS Hotour realizou uma conferência 
internacional sobre a “Evolução e desafios do 
setor turístico e aliados”   em Cairo, Egito, em 
2 e 3 de março de 2015, a conferência contou 
com a presença de delegações nacionais e 
internacionais. A conferência discutiu a evolução, 
os desafios atuais e futuros que enfrentam os 
trabalhadores e trabalhadoras do setor turístico no 
mundo. Os participantes concluíram a conferência 
condenando os atos terroristas, fenômeno global 
que não representa nenhuma religião nem pátria.

Exigiram que a comunidade internacional se una 
contra o terrorismo em todas as partes do mundo 
e apoie a estabilidade, a paz e a segurança. A 
conferência pediu que as convenções do trabalho 
e a unidade da classe trabalhadora se reforçam 
para eliminar o terrorismo e declarou seu apoio 
aos países em luta contra o terrorismo   e pela 
unidade e integridade territorial, sem interferir nos 
assuntos das outras nações, especialmente em 
Líbia - Iraque - Síria - Iêmen 
Os participantes também declararam seu total 
apoio à luta da classe trabalhadora para melhorar 
os salários e alcançar um melhor padrão de vida 
e a justiça social através da aplicação do sistema 
de segurança social junto com a igualdade entre 
os trabalhadores e trabalhadoras sem qualquer 
discriminação por causa de religião, sexo, cor. 
Impedir a exploração da classe trabalhadora por 
parte das empresas multinacionais.
Foram formuladas recomendações sobre a 

elaboração de legislações nacionais para proteger 
os trabalhadores e trabalhadoras demitidos 
e facilitar o retorno aos que sofreram atos de 
terrorismo no seu local de trabalho. Apoiar os 
esforços de diplomacia popular exercidos pelas 
organizações sindicais como embaixadores de 
seus países e assim lutar contra a mídia que 
promove a sedição entre os povos.

As recomendações salientaram a necessidade de 
trabalhar para a criação de canais de comunicação 
entre todos os membros sindicais para expandir 
o círculo de cooperação, trocar conhecimentos 
e informações. Os participantes condenaram a 
ocupação israelense de todos os territórios árabes.

• 104° Conferência Internacional do Trabalho, maio 
de 2015, Genebra, Suíça
A UIS Hotour participou de reuniões e atividades 
da 104° sessão da Conferência Internacional do 
Trabalho em Genebra, Suíça de 2015, participou 
em várias atividades e reuniões do Comitê, bem 
como de reuniões da FSM, que foram organizadas 
durante o evento.

• Conferência de solidariedade com o povo sírio, 
13 a 14 de setembro de 2015, Damasco, Síria
A UIS Hotour participou da conferência de 
solidariedade com o povo sírio que se realizou em 
Damasco 13 a 14 de setembro de 2015. 

 • Simpósio Sindical Internacional, São Paulo, 
Brasil, outubro de 2015 
A UIS Hotour participou do Simpósio Sindical 
Internacional e a celebração do 70 º aniversário da 
Fundação da FSM. 

•105° Conferência Internacional do Trabalho em 
junho de 2016, Genebra, Suíça
A UIS Hotour participou de reuniões e atividades 
da 105° sessão da Conferência Internacional do 
Trabalho, Genebra, Suíça em 2016 e participou em 
várias atividades e reuniões como as organizadas 
pela FSM durante o evento.

• Reunião conjunta da FSM e da UIS Hotour com 
líderes dos comitês sindicais do sector do turismo 
do Egito, Alexandria, 13 de abril de 2016. Em 13 
de abril de 2016 foi realizada uma reunião com 
representantes das comissões sindicais do setor 
turístico em Alexandria com Alexandra Librie, 
representante da FSM e Mamdouh Mohammady, 
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secretário-geral da UIS Hotour. Os participantes 
discutiram dos problemas que eles enfrentam, bem 
como suas conquistas na defesa dos seus direitos 
através da negociação coletiva.

Os participantes salientaram a importância da 
unidade e da solidariedade sindical internacional 
para alcançar os objetivos. Mamdouh Mohammadi, 
o secretário geral da UIS também elogiou o papel 
da FSM com setenta anos de luta, trabalhando em 
várias partes do mundo. Ele afirmou que a FSM 
apoiou 17 trabalhadores que foram demitidos 
da gestão do Hotel Marriott hotel e que com 
a pressão conseguiram que 10 trabalhadores 
fossem reintegrados, a negociação continua para 
a reintegração dos outros.

A UIS Hotour participou da reunião sobre os 
cartéis internacionais e o papel dos sindicatos, em 
Bruxelas, 27 e 28 de junho de 2016
O secretário-geral da UIS Hotour fez um discurso 
sobre as empresas multinacionais, disse que “Temos 
notado que neste momento as multinacionais 
estão se tornando a força motriz no atual sistema 
econômico e político internacional. Estas empresas 
tornaram-se uma das potências influentes capazes 
de operar mudanças económicas, sociais e 
políticas no mundo contemporâneo.”

Também são um mecanismo chave do fenômeno 
da globalização, tendem a ser monopólios. No 
início deste século, observamos um aumento 
constante do controle de empresas multinacionais 
de serviços, especialmente no sector do turismo. 
Apesar das boas condições e salários concedidos 
para alguns trabalhadores, no entanto, essas 
empresas consideram como um perigo os plenos 
direitos dos trabalhadores especialmente a 
liberdade de associações.

No sector do turismo, o relacionamento entre as 
empresas e os trabalhadores varia em forma 
e conteúdo entre um país avançado e um país 
em desenvolvimento, as transgressões dessas 
empresas nos países em desenvolvimento 
são geralmente mais fortes do que nos países 
desenvolvidos. Tais empresas procuram 
aproveitar-se do baixo custo se aproveitando 
da situação destes países em desenvolvimento 
que têm trabalho intensivo, baixos salários e alto 
desemprego, como acontece em países da África, 

UIS MM
Presidente: P K Das 
Secretário Geral: Francisco José Sousa

Em memória do companheiro
Igor Urrutikoetxea
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Ásia e América Latina.

As mulheres são as mais afetadas pela política 
dessas empresas, onde a maioria dos estudos 
realizados desde 1985 demostram que a mulher 
trabalhadora em tais empresas enfrenta várias 
influências negativas como despedimento, falta de 
oportunidades e de promoção assim como salários 
mais baixos.

As empresas trabalham sobre a degradação da 
soberania dos Estados contra a crescente ambição 
do monopólio para atingir o maior lucro com o menor 
custo. Estas empresas despojam os países do 
terceiro mundo e contêm o seu desenvolvimento, 
estão trabalhando para alargar o fosso entre os 
níveis de rendimento e os salários.

A solidariedade internacional dos membros da 
FSM, a luta e a unidade de classe são muito 
importantes a fim de concordar sobre a necessidade 
da participação dos trabalhadores nas legislações 
nacionais para pôr fim ao domínio dos cartéis 
multinacionais e assim proteger os trabalhadores 
contra os riscos. Devemos lutar para conseguir 
mais direitos para proteger os trabalhadores 
contra a exploração capitalista e a barbárie das 
corporações multinacionais”

Solidariedade Internacional
A UIS Hotour interagiu com campanhas 
organizadas pela FSM e enviou mensagens de 
solidariedade com os sindicatos e os trabalhadores 
que estavam precisando de apoio a fim de defender 
os seus legítimos direitos e alcançar suas justas 
reivindicações.

UIS METAL E MINERAÇÃO

O presente relatório tem o objetivo de apontar quais 
foram as atividades principais da UISMM entre a 
realização de seu 2º Congresso (outubro de 2013) 
até este presente momento, no qual celebramos 
o 17º Congresso da Federação Sindical Mundial 
(outubro de 2016).
Cabe, neste espaço, antes de listar as atividades 
realizadas ao longo destes três anos, fazer 
uma merecida homenagem ao camarada Igor 
Urrotikoetxea, sindicalista do País Basco que 
conduziu os trabalhos da UISMM até a realização 
do 2º Congresso de nossa entidade, sucedido pelo 

atual secretário-geral, Francisco Sousa. Igor, que 
infelizmente veio a falecer no Rio de Janeiro logo 
após deixar o cargo, é um homem que sempre será 
lembrado pelos metalúrgicos e mineiros de todo o 
planeta, bem por aqueles que lutam diariamente 
por um mundo mais justo.
É preciso frisar, também, que ao longo desses 
três anos não foi possível colocar em prática a 
deliberação de nosso 2º Congresso, que apontava 
a necessidade de se realizar reuniões anuais entre 
os membros do Conselho Executivo da UISMM. É 
importante que durante os dois próximos anos esse 
cenário se reverta, com o propósito de realizar em 
2018 um 3º Congresso ainda mais representativo 
e grandioso.  
Segue abaixo a lista de atividades realizadas pela 
UISMM:
2013
Outubro
- 2º Congresso da UISMM – Rio de Janeiro (Brasil)

2014
Maio
- Comemoração do Dia do Trabalhador, em Cuba
- Congresso da UNTMRA, no Uruguai
Junho
- 103ª Conferência Internacional da OIT – Genebra 
(Suíça)
- Visita de solidariedade aos metalúrgicos da 
Turquia
Julho
- Encontro anti-imperialista da FSM e COB - Bolívia
Agosto
- Congresso da Federação Nacional de 
Trabalhadores da Metalurgia e Mineração do Peru 
– Lima (Peru)
- 3º Encontro dos BRICS, em Fortaleza - Brasil
Setembro e outubro
- Fórum sobre Economia Globalizada e Sindicatos 
– China
- Agenda da FSM no Vietnã
- Conferência de Combate ao Desemprego 
organizada pela FSM e pela Federação dos 
Trabalhadores do Serviço Público – Portugal
- Agenda de Trabalho da UISMM no País Basco

2015
Janeiro
- Reunião da UISMM América Latina – em São 
Paulo (Brasil)
- Visita de delegação latino-americana à sede da 
UISMM em São Paulo
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Junho
- 104ª Conferência Internacional da OIT – Genebra 
(Suíça)
Outubro
- Simpósio Internacional da CTB - 70 anos da FSM 
- Brasil
- Recepção à delegação de metalúrgicos do Egito, 
na sede da Fitmetal - Brasil
- Reunião com companheiros da UISMM presentes 
ao 70º aniversário da FSM - Brasil
Novembro
- Participação no Congresso da Fiequimetal – 
Portugal

2016
Março
- Recepção oficial à delegação da Federação de 
Metalúrgicos do Egito - Brasil
Abril
- Reunião de representantes das UIS - Grécia
Agosto
- Congresso da Federação Nacional de 
Trabalhadores da Metalurgia e Mineração do Peru 
– Lima (Peru)

UIS SERVIDORES PÚBLICOS E ALIADOS

13 e 14 Fevereiro, - Kathmandu, Nepal – XII° 
Congresso da UIS Servidores Públicos
Nessas datas aconteceu em Katmandu, Nepal, o 
XII° Congresso Internacional dos Trabalhadores 
do Setor Público sobre as questões de privatização 
e em defesa das condições de trabalho dos 
trabalhadores do serviço público.
Na conclusão do Congresso foi aprovado por 
unanimidade um documento final chamando para 
um compromisso de todos os sindicatos na luta 
contra a privatização e para a defesa dos direitos 
dos trabalhadores do serviço público do mundo 
inteiro.

O trabalho culminou com a eleição da nova 
liderança:
Pierpaolo Leonardi USB (Itália) : secretário-geral, 
Artur Sequeira FNSFP (Portugal): presidente e 
A. Sreekumar AISGEF (Índia): secretário-geral 
adjunto.

1 de abril, - Lisboa, Portugal – Reunião executiva 
da UIS SP
Seguindo a proposta de Pierpaolo Leonardi, 

UIS SERVIDORES PÚBLICOS 
Presidente: Artur Sequiera
Secretário Geral: Pierpaolo Leonardi
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secretário-geral da UIS SP  teve lugar em Lisboa-
Portugal, uma primeira reunião organizada pela 
FNSFP PT.
Participaram da reunião todo o Secretariado e o 
Presidente do comitê financeiro, com exceção do 
secretário-geral adjunto Sreekumar. Sob a proposta 
do presidente Sequeira decidiu-se convocar uma 
reunião em Roma em junho.

6 de junho – Genebra, Suíça – 104° Conferência 
Internacional do trabalho
O Presidente e o secretário-geral da UIS SP 
participaram da conferência internacional do 
trabalho da OIT e da reunião do Conselho 
presidencial da FSM.

12/13 junho – Roma, Itália -  Secretariado Mundial 
da UIS SP e aliados
Foi realizada em Roma, a primeira reunião do novo 
Secretariado mundial eleito em fevereiro durante 
o 12º Congresso da UIS SP & A realizado em 
Kathmandu no Nepal. Todos os Vice-Presidentes, 
exceto o do Oriente Médio participaram da reunião, 
organizada pela USB Itália.

Em 2015, começando com a complexidade inicial 
causada pela dificuldade para obter informações 
do antigo Secretário-geral, foi realizada uma 
reorganização dos vários aspectos necessários 
para organizar uma ação adequada:
- Abrir uma nova conta bancária em um banco 
italiano para receber as taxas de filiação;
-Habilitar uma lista de e-mails (@tui-ps.org) 
para todos os membros do Secretariado, com a 
possibilidade de estendê-la a todos aqueles que 
solicitarem;
-Preparação da nova página Web  e facebook com 
todas as atividades que se realizem em várias 
partes do mundo (www.tui-ps.org)

Também foram estabelecidos a promoção de 
encontros regionais da UIS SP& A. O secretariado 
mundial decidiu promover um dia internacional de 
ação contra a privatização, a ser realizado em 4 
de abril 2016 em cada país. Todos os membros e 
todas as organizações devem se envolver.
O Secretariado mundial da UIS SP&A  participou da 
celebração do 70º aniversário da FSM organizado 
pela USB Itália.

13 e 14 de setembro, - Damasco, Síria – 
CONFERÊNCIA DE SOLIDARIEDADE COM O 

POVO SÍRIO
O secretário-geral da UIS SP & A, participou da 
conferência de solidariedade com o povo sírio, 
convocado pela Federação Sindical Mundial e a 
Confederação Geral dos Sindicatos da Síria em 
Damasco, com mais de 200 sindicalistas de todo 
o mundo.

3 de outubro - São Paulo, Brasil – 70° 
ANIVERSÁRIO DA FSM
Participação na celebração oficial do 70 º 
aniversário da FSM organizado pela CTB.
Pierpaolo Leonardi e Cinzia Della Porta 
representaram a UIS SP & A e apresentaram um 
relatório sobre o importante acordo de comércio 
transatlântico- TTIP entre Estados Unidos e a 
União Europeia explicando as graves repercussões 
sobre as nossas economias.

21 de novembro, - Atenas, Grécia - CONGRESSO 
DA POL-PAME
Uma delegação viajou para Atenas onde foram 
realizadas duas reuniões oficiais com o Vice-
Presidente para a Europa da UIS SP & A, Pambis 
Vortelinos (PAME da Grécia) e o secretário-geral 
adjunto da FSM Valentin Pacho. O secretário-geral 
Pierpaolo Leonardi conduziu um seminário sobre 
a negociação coletiva durante o Congresso do 
sindicato dos contadores da POL/PAME.

6-7 de Dezembro, Ramallah, Palestina - 
CONFERÊNCIA DE SOLIDARIEDADE COM O 
POVO PALESTINO 
Participação em Ramallah na Conferência 
Internacional de solidariedade com o povo 
palestino, convocado pela GUPW.
Leonardi manifestou em nome da UIS SP&A e da 
USB a solidariedade que os trabalhadores italianos 
demonstraram ao povo palestiniano organizando 
a campanha BDS (boicote, desinvestimentos, 
sanções) com o boicote comercial e político de 
Israel e fez a proposta de convocar uma reunião 
de solidariedade com o povo palestiniano, em Itália 
em março.

ATIVIDADE DA UIS PARA 2016

22-23 de Janeiro, Atenas, Grécia 24° CONGRESSO 
DOS TRABALHADORES DA CONSTRUÇÃO E 
DA MADEIRA
O secretário-geral da UIS SP & A Pierpaolo Leonardi 
representou a FSM para o 24° Congresso dos 
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trabalhadores da construção da Grécia e saudou a 
PAME em nome da FSM.

25-26 de Janeiro, Bruxelas, Bélgica - 
CONFERÊNCIA EUROPEIA DA UIS SP&A
Convocada pelo Vice-Presidente da Europa, 
Pambis Vortellinos e hospedado pela PAME, a 
Conferência Europeia realizou-se no Parlamento 
Europeu em Bruxelas.
A conferência contou com a presença de 
representantes sindicais da Grécia, Chipre, França, 
Grã-Bretanha, Itália, Rússia, República Popular de 
Lugansk, Dinamarca e Áustria.

Os sindicatos  discutiram durante 2 dias as 
consequências das privatizações dos serviços 
públicos e a resposta necessária. Neste sentido 
a reunião decidiu da participação dos sindicatos 
europeus no dia internacional de luta contra a 
privatização proclamada pela UIS SP & A para o 
próximo dia 4 de abril, e assim direcionar todas as 
forças para o sucesso do 17º Congresso da FSM.

3-4 de Março, Lugansk, República Popular de 
Lugansk - REUNIÃO DE SOLIDARIEDADE COM 
OS TRABALHADORES DE LUGANSK
O secretário-geral da UIS SP & A e o departamento 
internacional da USB Itália participaram na 
Conferência Internacional de solidariedade com o 
povo e os trabalhadores da República Popular de 
Lugansk. A delegação visitou muitas aldeias com 
instalações destruídas ou danificadas durante a 
guerra de 2014 que ainda continua, reuniu-se com 
os trabalhadores e trabalhadoras e a população e 
manifestou a solidariedade da FSM.

12 de março, - Milano, Itália –REUNIÃO DE 
SOLIDARIEDADE COM OS TRABALHADORES E 
O POVO PALESTINO
Como decidido em Ramallah, durante a 
Conferência Internacional da FSM, a FSM e a USB 
convocaram uma reunião de solidariedade com a 
GUPW, participaram Mohammed Yahya da GUPW, 
representantes da PAME e CGT CHEMINOT da 
França. Pierpaolo Leonardi, secretário-geral da 
UIS SP&A saudou a reunião em nome da FSM.

1 de abril, Atenas - REUNIÃO DA UIS
O Presidente da UIS, Artur Sequeira, o secretário-
geral Pierpaolo Leonardi e Vice secretário-geral A. 
Sreekumar participaram na reunião da liderança 
da UIS realizada em Atenas para definir os critérios 

UIS PeJ
Presidente: Dimos Koumpouris
Secretário Geral: Quim Boix
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de participação do 17º Congresso Sindical Mundial 
em Durban – África do Sul

4 DE ABRIL - DIA INTERNACIONAL DE LUTA 
CONTRA A PRIVATIZAÇÃO
Muitos sindicatos classistas de todo o mundo 
participaram do dia internacional de luta contra a 
privatização. Comícios, manifestações, debates, 
encontros realizaram-se em muitos países em 
todos os continentes.

UIS PENSIONISTAS E APOSENTADOS

Notas precedentes:
1) Nossa UIS tem sua própria página web: http://
www.pensionistas.info/web/ onde todas as nossas 
atividades têm sido publicadas periodicamente. 
Foram especialmente importantes os doze 
documentos que sob o título de COMUNICAÇÃO 
foram lançados pelo secretário-geral cada três a 
quatro meses. Estes documentos foram publicados 
em pelo menos três línguas: francês, inglês um 
espanhol – eventualmente também em árabe e 
grego.
2) Todos os documentos podem ser consultados 
na página acima mencionada juntamente com 
mais detalhes relacionados ao presente relatório.
3) O presente documento foi aprovado via internet 
pelos seus 24 membros da UIS, em 19 países nos 
cinco continentes.

 Como UIS temos participamos de todas as 
reuniões do Conselho Presidencial da FSM.
2011. - No 16º Congresso da FSM realizado em 
Atenas o camarada secretário-geral, Quim Boix, 
fez (durante seu discurso sobre o sindicalismo 
classista espanhol) uma proposta sobre a criação 
da décima UIS filiada à FSM – a mais nova em 
termos de existência, mas também a mais veterana 
devido à experiência sindical de seus membros.
Esta proposta foi tida em conta por George Mavrikos, 
secretário-geral da FSM, e foi incorporada ao 
resumo dos acordos do Congresso.

Foi assim que a FUI começou. O
Secretário-Geral da FSM convocou uma primeira 
reunião de pensionistas e aposentados, a ser 
realizada em Atenas, como parte das atividades 
desenvolvidas durante o 16º Congresso.

2012.-Em 9 de maio, o Secretário da FSM 

convocou uma segunda reunião a ser realizada 
em Atenas com sindicalistas aposentados e 
pensionistas (seguindo assim os acordos do 
Conselho Presidencial da FSM realizado na África 
do Sul em fevereiro de 2012)
1) Nessa reunião de Atenas, um comité preparatório 
foi criado para o estabelecimento de nosso 
primeiro Congresso — o comitê foi encomendado 
de aprovar os documentos a serem usados no 
Congresso fundacional. 2) O camarada Quim Boix 
foi designado para presidir o Congresso. 3) Foi 
decidido que o Congresso terá lugar em Barcelona.

O sindicato espanhol CSU (formado por 
aposentados e pensionistas) foi responsável por 
escrever o  projeto do Congresso (documento 
sindicais, estatutos e carta de apelação) a serem 
aprovados no Brasil, durante uma reunião da 
comissão preparatória a ser realizada em outubro. 
Devido a alguns erros esta reunião foi finalmente 
cancelada.

Pensionistas e aposentados da CSU Espanha 
foram encarregados de fazer um levantamento 
para reunir informações básicas sobre a realidade 
quotidiana dos pensionistas e aposentados em todo 
o mundo. A pesquisa, que contém 38 perguntas, foi 
lançada em seis idiomas. Até hoje, nós coletamos 
30 respostas altamente interessantes.
Durante este ano trabalhamos sob o lema: “Somos 
antigos trabalhadores veteranos prontos para 
continuar a lutar pelos nossos direitos, juntamente 
com a nossa classe”.

2013- Em julho, mais uma vez graças a 
hospitalidade e a boa vontade dos pensionistas 
e aposentados da PAME, uma nova reunião da 
Comissão preparatória foi realizada em Atenas. 
Nesta reunião, foram aprovados os documentos 
previamente lançados para os cinco continentes. 
Além disso, foi estabelecido que o Congresso 
fundacional de Barcelona seria realizado em 
fevereiro de 2014.
Diversos esforços para recolher dinheiro para 
financiar o Congresso foram feitos durante o resto 
do ano e os documentos foram distribuídos.
Aposentados e pensionistas tomaram parte 
e participaram de manifestações e reuniões 
convocadas pela FSM em muitos países.

2014: O congresso fundacional tomou lugar em 
Barcelona entre 4 e 6 de fevereiro (todos os dados, 
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incluindo os conselhos eleitos, bem como os 
documentos aprovados – entre eles seis resoluções 
– podem ser encontrados no site seguinte http://
www.pensionistas.info/web/es/node/83).

Um total de 92 líderes sindicais de 35 países 
participaram no Congresso. Outros 64 sindicalistas 
provenientes de 20 países participaram como 
delegados e convidados. Também agradecemos o 
envio de trabalhos pela Internet por aqueles que não 
conseguiram participar – um total de 28 sindicalistas 
de outros 19 países - devido às dificuldades do 
sistema (vistos, bilhetes de avião caros, a falta de 
fundos, etc.). Os muitos cumprimentos recebidos 
criaram uma larga a lista daqueles dispostos a 
trabalhar nas linhas e conclusões aprovadas por 
este Congresso fundacional da nossa UIS.

As conclusões do Congresso foram aceites como 
um importante passo em frente para os aposentados 
e pensionistas e para a FSM como um todo. Eles 
foram resumidos da seguinte forma: “o nosso 
objetivo como aposentados e pensionistas filiados 
à FSM é lutar para a melhoria das condições de 
vida da classe trabalhadora inteira com o objetivo 
principal de alcançar uma vida digna para todas 
as pessoas com mais de sessenta, ou menos, em 
qualquer parte do planeta.

Os participantes deste primeiro congresso 
lançaram nos cinco continentes, as conclusões 
aprovadas como uma forma de continuar a luta dos 
pensionistas e aposentados em seus respectivos 
países. Devemos enfatizar as atividades na 
Austrália, Argentina, Brasil, Colômbia, Índia, França 
e Grécia. Estas atividades podem ser encontradas 
no nosso site da UIS.

Várias tentativas foram feitas durante 2014 para 
trazer a voz dos aposentados e pensionistas da 
FSM para a OIT, um fato dificultado pela grande 
burocracia desta organização internacional.
Cada secretário-geral de uma UIS foi convidado 
para apresentar o seu plano de trabalho. Um 
resumo com a biografia de cada líder sindical da 
nossa UIS foi reunido.

O trabalho começou a fim de dar a conhecer 
notícias e acordos alcançados dentro do conselho 
da FSM, assim esta informação será conhecida 
por todos os sindicatos nos países onde nossa UIS 
opera.

UIS DO TRANSPORTE
Presidente: Ali Riza Kucukosmanoglu
Secretário Geral: Ricardo Maldonado 
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Apoio financeiro feito na base solidária e 
internacionalista foi enviado pela nossa UIS.

2015. – A UIS Aposentados e Pensionistas 
participa como décima UIS da FSM, em todas 
as atividades ligadas ao sindicalismo classista 
mundial (especialmente aqueles organizados pelo 
Conselho da FSM, o último importante sendo a 
conferência internacional de solidariedade com a 
Palestina) lembrando que até o sistema capitalista 
não ter sido destruído não poderemos alcançar as 
reivindicações justas da classe trabalhadora.
Saudações e posições políticas sobre as principais 
lutas sindicalistas em todo o mundo foram enviadas 
pela nossa UIS.
Nossa TUI também ajudou a lutar contra as 
posições colaboracionista do sindicalismo 
reformista coordenado pelo CSI a CES.

Uma segunda reunião foi convocada em Bahrein, 
no início do ano (a primeira aconteceu em 
Barcelona imediatamente após o Congresso). 
Somente quatro dos 24 membros poderiam pagar 
a viagem. Por esse motivo, a reunião foi realizada 
através de meios virtuais. Tanto a avaliação do 
trabalho realizado como o plano de trabalho para 
o próximo período foram aprovados.

No dia 4 de junho, pela primeira vez na história 
da OIT, na frente do plenário de uma das suas 
conferências anuais, um representante dos 
aposentados e pensionistas apresentou as 
reivindicações classistas de este grupo que 
representa quase 20% da população mundial e 
quase 30% das pessoas com direito de voto em 
eleições políticas.

No dia 30 de setembro, em Quito, Equador, a primeira 
conferência classista americana de pensionistas e 
aposentados foi realizada com a participação de 
25 países. Os documentos aprovados assim como 
as informações sobre a direção nomeada podem 
ser encontrados em nossa página.
A primeira Conferência Europeia de organizações 
classistas de Pensionistas e Aposentados, a ser 
realizada em Copenhague, na Dinamarca, em 20 
de julho de 2016 foi convocada.

Os preparativos das três outras conferências 
regionais aprovadas no nosso Congresso 
fundacional (África, Ásia e países árabes) estão 
em andamento.

Apesar das solicitações escritas do secretário-
geral, ainda não recebemos os planos de trabalho 
das Secretarias de Formação, Saúde e Mulheres 
(por enquanto nenhum-a camarada ainda foi 
nomeada para assumir as responsabilidades 
dessa Secretaria). Temos também de constatar o 
déficit causado por muitas organizações filiadas 
à UIS que não cumprem com a sua obrigação de 
cotização anual como mencionado nos nossos 
estatutos.
Temos o plano de trabalho da Comissão técnica de 
investigação.
Não temos o plano da Comissão de controle de 
finanças.
Precisamos redobrar os esforços para aumentar o 
número de filiações de sindicatos de aposentados 
e pensionistas 

Aproveitando da nossa presença no segundo 
congresso dos pensionistas e aposentados da 
PAME, foi realizada uma reunião de nossa diretoria 
de quatro membros em Atenas em 22 de outubro. 
(Relatório desta reunião pode ser encontrado em: 
http://www.pensionistas.info/web/es/node/561, n º 
3 do anexo).

Embora seja muito necessário, nem todas as 
organizações envolveram-se ainda na elaboração 
da nossa página web. Por exemplo, a PEO se 
comprometeu em atualizar a informação em 
grego durante a reunião acima mencionada. No 
entanto, recebemos informações de Pireis que 
eles encontraram dificuldades relativas em realizar 
esta tarefa.

O secretário-geral faz um grande esforço de 
comunicação interna, traduzindo para três línguas, 
em algum momento até cinco, todas as informações 
e propostas recebidas. O esforço em geral não é 
correspondido.
2016- Foi realizada a primeira conferência de 
pensionistas e aposentados no Senegal, uma 
celebração classista da nossa UIS no continente 
africano.
A primeira Conferência Europeia de organizações 
classistas de aposentados e pensionistas foi 
realizada na Dinamarca em dia 20 de julho.
Delegados da nossa UIS foram eleitos para 
participar do 17° Congresso da FSM que terá lugar 
na África do Sul.
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UNIÃO INTERNACIONAL SINDICAL DO 
TRANSPORTE, PESCA E COMUNICAÇÃO

O secretariado e o conselho geral da união 
internacional do transporte, da pesca e da 
comunicação saúda fraternalmente o 17º 
Congresso da FSM que será realizado em 5-8 de 
outubro 2016 na África do Sul. Transmitimos a todos 
os delegados, nossas saudações revolucionárias 
e classistas, desejando muito sucesso no 
desenvolvimento de nosso 17º Congresso Mundial.
Nós somos parte da estrutura orgânica da FSM e 
estamos orgulhosos de ser militantes da FSM.

Em setembro de 2014, a nossa UIS realizou em 
Santiago Chile seu XIII° Congresso Internacional. 
Neste Congresso aprovou-se o plano de ação 
e a declaração de Santiago. Nesse congresso 
foram eleitos o novo Secretariado, o conselho 
geral e o secretário-geral, uma nova liderança que 
tem como responsabilidade e desafio fortalecer 
organicamente a UIS e se certificar de que 
esteja presente nas lutas dos trabalhadores e 
trabalhadoras em todo o mundo.

Tentamos realizar reuniões da UIS em vários 
países, estamos trabalhando para a criação de 
secretarias ou federações regionais da UIS, para 
que os responsáveis de cada setor da UIS possam 
desenvolver atividades em seus respectivos 
setores (transportes urbanos e interurbanos 
de passageiros, transporte de mercadorias por 
estrada, metrô, trem, pesca, setor marítimo, de 
aviação, aeroportos e comunicação).

Em 20 e 21 de maio de 2015 em Istambul - Turquia, 
foi realizada a 1ª Conferência Regional da UIS na 
Europa. Este evento permitiu-nos dar as primeiras 
orientações para o desenvolvimento do nosso 
trabalho na Europa. Este encontro foi organizado 
e hospedado por Ali Riza Kucukosmanoglu, 
presidente da UIS e também conduzido por 
Marcos Lombardi Cuzzi e Abilio Carvalho – vice-
presidentes da UIS Transporte.

2015 tem sido um ano de grande agitação social, 
onde os trabalhadores do transporte, da pesca e 
da comunicação foram atingidos pelas políticas 
neoliberais e pelo ajuste macroeconômico, que 
priva os trabalhadores do seu trabalho, direitos 
sociais e políticos. Os governos subservientes 
às oligarquias nacionais e transnacionais 

UIS UITBB
Presidente: Antonio Lopez
Secretário Geral: Michalis Papanikolaou 
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tiram e eliminam os direitos fundamentais dos 
trabalhadores, agravando a qualidade de vida dos 
trabalhadores e de suas famílias.

A partir da nossa UIS trabalhamos para implementar 
as resoluções do XIII° Congresso Mundial e 
atendemos a necessidade de solidariedade com 
os trabalhadores e trabalhadoras lutando contra as 
políticas de privatização, a insegurança no trabalho, 
os cortes de salários, os ataques ao direito à saúde 
ocupacional e à segurança social.

Em outubro de 2015, em São Paulo - Brasil, durante 
o Simpósio Sindical Internacional celebrando os 70 
anos da FSM, realizamos uma reunião de trabalho 
da nossa UIS. O camarada Jose Adilson Pereira, 
vice-presidente e o camarada Wagner Fajardo, 
responsável pela Comissão setorial do metrô foram 
nossos anfitriões e criaram as condições para que 
tivéssemos uma exitosa reunião.
Continuaremos a trabalhar para ativar as 
secretarias e federações regionais da UIS, para 
promover nosso trabalho e fortalecer o movimento 
sindical classista em nossos setores em cada país e 
região. Já temos algumas atividades programadas:

• 16 de março de 2016, dia internacional de 
mobilização e ação em solidariedade com as 
lutas dos trabalhadores do transportes, pescas e 
comunicação e contra a privatização.
• 15 e 16 de abril de 2016: 1º encontro internacional 
de transportes urbanos autônomos e transporte 
rodoviário de carga, Lima-Peri.
• 23 e 24 de abril de 2016: Reunião Regional 
Europeu em Lisboa - Portugal

• 5 a 8 de outubro de 2016, 17º Congresso Mundial 
da FSM será realizado na África do Sul. Faremos 
o possível para garantir uma representação 
significativa da nossa UIS neste importante 
congresso internacional do movimento sindical 
classista.
• temos muito trabalho a fazer e chamamos todos os 
afiliados e amigos a renovarem o seu compromisso 
com o trabalho da nossa UIS.
• existem muitas possibilidades para desenvolver 
e fortalecer o trabalho classista no setor do 
transporte, pesca e comunicação, mas precisamos 
da ajuda de todos para crescer como UIS filiada à 
FSM.

UNIÃO INTERNACIONAL SINDICAL DOS 
TRABALHADORES DA CONSTRUÇÃO (UITBB)

Nossas ações foram as seguintes:

1. Reuniões Regionais 
a) Douala, Camarões, 12-13 de julho de 2011: 
organizada conjuntamente com o seminário 
educacional  da OIT
b) Havana, Cuba, 3 de maio de 2011: Encontro 
da FLEMACON para a reestruturação do seu 
secretariado.
c) Bahia, Brasil, setembro de 2011: Reunião do 
secretariado da FLEMACON.
d) Damasco, Síria, 20-22 de janeiro de 2012: 
Seminário sobre o desenvolvimento no Médio 
Oriente.
e) Togo, 15-17 de maio de 2012: Seminário de 
educação para as Mulheres.
f) Dhaka, Bangladesh, 15-19 de setembro de 2012: 
Reunião Ásia-Pacífico, declaração enviada para a 
OIT
g) Hanoi, Vietnã, 7-9 de outubro de 2014: Reunião 
Regional Ásia-Pacífico
h) Copenhague, Dinamarca, 20-21 de setembro 
de 2014: 4º Encontro Europeu sobre questões 
trabalhistas

2. Participação em dias de ação
a) Dia de ação dos membros da UITBB- América 
Latina, em solidariedade com a Federação do Peru 
na sua luta pela negociação coletiva.
b) Participação no dia de ação da FSM em 3 de 
outubro de 2011, 2012, 2013.
c) Dia de ação da UITBB em 27 de junho de 2011 
e 2012.

3.  Seminários educacionais
a) Sri-Lanka, 6-7 de outubro de 2012: Seminário da 
região Ásia-Pacífico
b) Bélgica, Bruxelas, 12-14 de maio de 2013: 
Seminário Internacional para os migrantes 
económicos.
c) Havana, 28-29 de abril de 2011: Seminário 
organizado pela FLEMACON para sindicalistas 
latino-americanos. 
d) Togo, 15-17 de maio de 2012: Seminário 
educacional para as mulheres africanas 
sindicalistas.
e) Atenas, 30 de outubro de 2013:  Seminário sobre 
o amianto organizado pelo FSM em Atenas.
f) Vietnã, 23-27 de julho de 2014: seminário para 
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mulheres trabalhadoras do Vietnã.

4. Representação em convenções de organizações 
nacionais
a) Peru, 23 de junho de 2011: Convenção da 
construção da Federação do Peru.
b) Cairns, Austrália, 13-15 de setembro de 2011: 
Conferência Nacional da CFMEU C & G 
c) São Paolo 2013:  Convenção do sindicato dos 
marceneiros
d) Gold Coast, Austrália, 8-11 de setembro de 
2015: Conferência Nacional  da CFMEU C&G  

5. Participação no conselho presidencial da FSM e 
outras ações
a) Johannesburg, África do Sul 8-10 de fevereiro 
de 2012: conselho presidencial da FSM.
b) Larnaca, Chipre, 1-2 de novembro de 2012: 
conselho presidencial da FSM.
c) Lima, Perú, 7-8 de março de 2012: conselho 
presidencial da FSM.
d) Roma, Itália: conselho presidencial da FSM.

6. OIT
a) Genebra 2011: 100ª sessão da OIT
b) Genebra 2012: 101ª sessão da OIT
c) Genebra 2015: 104 ª sessão da OIT, participação 
de Daniel Diverio, membro do Secretariado da 
UITBB

7.  Atividades de solidariedade / Mensagens/ 
Resoluções
a) 29 de abril de 2015: protesto frente aos escritórios 
regionais da FIFA em vários países  contra a 
exploração dos  trabalhadores da construção  em 
sites da Copa do mundo no Qatar.
b)  29 de setembro de 2015: Protesto frente ao 
prédio da Alta Comissão de Austrália e diversas 
embaixadas  em apoio a John Lomax da CFMEU.
c) Resoluções e mensagens de apoio para muitas 
organizações em diferentes países e regiões ao 
redor do mundo como: Grécia, Portugal, Galiza, 
País Basco, Peru, Austrália, Indonésia, Índia, 
Japão, Camarões, Congo, Itália, Palestina, Síria, 
Cuba, Chipre, etc..

8. Reuniões do comitê executivo
a) 14-17 de março de 2012, em Larnaca, Chipre
b) 15 e 16 de março de 2014, em Larnaca, Chipre

9. Reuniões do secretariado
a) 7-10 de fevereiro de 2011, Atenas, Grécia
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b) 19-21 de julho de 2011, Lisboa, Portugal
c) 3-4 de dezembro de 2012, Vigo, Espanha
d) 23 de julho de 2013, Lisboa, Portugal
e) 13-14 de fevereiro de 2015, Vigo, Espanha
f) 18 de abril de 2015, Montevidéu, Uruguai
g) 27-28 novembro de 2015, Larnaca, Chipre

10. Informação e Formação

a) Seminários
I) Seminário da FLEMACON em cooperação com 
a organização nacional dos trabalhadores da 
construção em Cuba nos dias 28 e 29 de abril de 
2011 em Havana.
II)  Seminário educacional em cooperação com a 
OIT em Duala, Camarões, com a participação de 9 
organizações africanas.
III) Seminário de educação da UTIBB para as 
mulheres sindicalistas africanas, 15 a 17de maio 
de 2012, no Togo. 
IV) 8º seminário da região Ásia-Pacífico, 15 e 16 de 
setembro de 2012 em Dhaka, Bangladesh.

b) Boletim/ Página Web
A emissão do boletim de notícias e o lançamento 
de nosso novo site (www.uitbb.org) foram muito 
importantes para nossa organização, porque os 
membros e outras organizações amigas estão 
informadas dos eventos importantes sobre as 
questões trabalhistas. Tais meios de comunicação 
podem ser ferramentas para informar, ativar e 
construir a solidariedade entre nós.




