FENASPS SEMPRE NA LUTA NA DEFESA DOS
APOSENTADOS E PENSIONISTAS
Ao longo dos 34 anos de história a FENASPS sempre lutou pelo atendimento das
reivindicações de todos os trabalhadores das carreiras do Seguro, da Seguridade Social e da
Anvisa. Uma das mais importante luta que travamos contra as reformas do projeto neoliberal,
foi exigir de todos os governos, um tratamento isonômico para restabelecer a paridade e
integralidade salarial entre os trabalhadores ativos, aposentados e pensionistas.
Estes trabalhadores estão em todas as frentes de luta, nas ocupações, nos atos
públicos, nas marchas, nos piquetes de greve, em todos os fóruns dos sindicatos e também na
pressão que fazem sobre os deputados e senadores, são parte integrante imprescindíveis no
processo de enfrentamento aos projetos de desmonte do Estado.
A FENASPS todos os anos, quando não tem Congresso, realiza o Encontro Nacional de
Aposentados e Pensionistas (ENAPEN-FENASPS), onde são discutidas as condições de vida
e trabalho, organização do setor e também a confraternização entre os aposentados e
pensionistas de todos os Estados que participam.
Nos últimos dias, vários sindicatos filiados fizeram contatos sobre a realização de um
Encontro previsto para Minas Gerais, a realizar até agosto de 2018.
É importante dizer que os sindicatos estaduais têm plena autonomia para definirem
suas políticas e ações, porém este evento não é organizado pela FENASPS, que respeita
todos que forem, mas não estamos convocando.
Até o final de 2018, com certeza, será realizado o ENAPEN, e tão logo seja definido a
organização do mesmo, estaremos informando todos os trabalhadores para participarem do
evento.
A classe trabalhadora enfrenta um período de grandes turbulências, um governo das
trevas, assumiu o comando do País após um golpe de Estado. E comprando votos dos
deputados e Senadora, aprovou vários projetos, entre estes a extinção do Ministério da
Previdência, a Reforma Trabalhista e a PEC da morte 95, que congela os salários,
aposentadorias e pensões por 20 anos.
Novamente a categoria e chamada a ir à luta, vamos seguir em frente pois quem sonha
e luta jamais estará derrotado. Pois os sonhos não envelhecem jamais.

Brasília, 08 de maio de 2018.
Diretoria Colegiada da FENASPS
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