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1º de agosto de 2013 
 

CONGRESSO DE FUNDAÇÃO DA UIS DE PENSIONISTAS E 
APOSENTADOS - FSM 

 
 

BARCELONA, ESPANHA, 5 E 6 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

CONVOCATÓRIA 
 

 
Companheiros e companheiras, 
 
A Federação Sindical Mundial e a Central Sindical Unitaria de Pensionistas e 
Jubilados, CSU (PyJ), em sua condição de anfitriã, convidam sua 
organização para participar do Congresso de Fundação da União 
Internacional de Sindicatos de Pensionistas e Aposentados, que se realizará 
na cidade de Barcelona, Espanha, nos dias 5 e 6 de fevereiro de 2014 
(chegada ao aeroporto BCN (EL PRAT-BARCELONA - sigla internacional, no 
dia 4 de fevereiro e saída no dia 7 de fevereiro, sexta-feira), para a criação e 
estabelecimento da União Internacional de Sindicatos (UIS) de Pensionistas e 
Aposentados da Federação Sindical Mundial. A criação de uma UIS da FSM, 
que agrupe e coordene os sindicatos de classe de Pensionistas e 
Aposentados de todo o mundo, se enquadra no limite das resoluções do 16º 
Congresso Sindical Mundial, mostrando o rumo ascendente do movimento 
sindical classista e ressaltando o rumo positivo da FSM. 
 
Hoje, vivemos no período de uma profunda crise do sistema capitalista. O 
capital e os governos capitalistas tentam descarregar o peso da crise sobre 
os trabalhadores e o povo, uma ação que tem um impacto nefasto para os 
trabalhadores de todos os setores, mas também para os Pensionistas e 
Aposentados. Os Pensionistas e Aposentados veem diminuir suas 
pensões e seus direitos, comprovando como piora sua vida e a dos 
seus filhos. Os Pensionistas e Aposentados de todo o mundo devem 
atuar com o internacionalismo proletário que caracteriza a FSM e lutar 
para que o direito a uma pensão pública, que permita viver com 
dignidade, seja uma realidade em todos os lugares do planeta. Vamos 
lutar por saúde e medicamentos gratuitos, por seguridade social pública 
e gratuita, por pensões públicas e dignas. 
 
Cada organização que confirmar a sua inscrição, receberá a agenda com os 
detalhes de sua participação no congresso. Como em cada evento 
internacional, cada participante pagará suas passagens aéreas. O alojamento 
de 1 (um) participante e alimentação por 3 (três) dias serão por conta dos 
anfitriões. Aceitarão delegados suplentes se estes assumirem o custo de sua 
estadia em Barcelona. Por causa das dificuldades financeiras, os 
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participantes que tiverem a condição de pagar sua estadia em Barcelona 
estarão sendo solidários com a organização. O Comitê Preparatório 
concordou em solicitar uma contribuição adicional como ajuda para as 
finanças do Congresso que cada delegado realizará em função de um índice 
levando em conta as capacidades financeiras. 
 
Os delegados que necessitem de visto para entrar na Espanha, devem 
informar até o próximo mês de setembro de 2013 o nome e a função sindical, 
para que desde a Espanha, a CSU de Pensionistas e Aposentados possa 
enviar a carta convite nominal. 
 
Companheiros e companheiras, convidamos todos a participar do Congresso 
de Fundação da UIS de Pensionistas e Aposentados e ajudar com propostas 
para o sucesso de sua realização. 
 
Para solicitar sua participação, favor enviar o pedido via correio eletrônico: 
quimboix@quimboix.es, info@wftucentral.org 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
George Mavrikos       Quim Boix i Lluch  
Secretario Gerál da FSM  Membro do Conselho 

Presidencial da FSM - 
 CSU PyJ  
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