RELATÓRIO DA PLENÁRIA NACIONAL DA FENASPS
Data: 26 de agosto de 2018
Local: Salão Vermelho do Hotel Nacional, em Brasília
Presentes: 236 participantes, sendo 90 delegados (as)
Estados presentes: AM – BA - CE – DF - GO/TO - ES - MG – MT – MS - PA - PR - RJ - RN - RS
- SC - SP.
Pauta: 1) Informes Gerais e Informes Estaduais; 2) Avaliação de Conjuntura/Plano de Luta: 9/8: Dia
Nacional de Luta com Paralisação – Base da Fenasps, 10/8: Dia Nacional de Luta em defesa do
serviço público (convocado pelo Fonasefe e centrais sindicais); b)Indicativo de Greve por tempo
indeterminado dos trabalhadores (as) da Carreira da Previdência, Saúde e Trabalho (CPST); do
Seguro Social e da Anvisa, a partir do dia 5 de setembro/2018; 3) Resoluções e encaminhamentos
dos Seminários de Carreira realizados dias 24 e 25/8; 4) Substituição de membro da Direção
conforme Artigo 1 6 º do Regimento Interno/Fenasps;

RESOLUÇÕES SOBRE O SEMINÁRIO DE CARREIRA DO SEGURO SOCIAL:
1. Todas as propostas formuladas pelos grupos e pelas organizações políticas que compõem as
quatro chapas da Direção serão compiladas e encaminhadas como subsídio para o debate da
categoria nos Estados, destacando-se que houve polêmicas. Será constituído uma comissão
entre as chapas, observando o Estatuto da FENASPS, para sistematização do documento,
que será transformado numa cartilha;
2. Indicação para os Estados filiados e oposições organizadas, para realizarem Seminários do
Seguro Social para debater as propostas encaminhadas por este Seminário, e eleger
representantes para o Seminário Nacional a ser realizado em dezembro de 2018;
3. Convocar Seminário Nacional sobre o “Contra o Desmonte do Serviço Público e
Carreira do Seguro Social”, com representantes deste setor, para primeira quinzena de
dezembro;
4. O relatório do Seminário, após compilação, será enviado aos estados para subsidiar os
debates da categoria;

RESOLUÇÕES SOBRE O PLANO DE LUTAS:

1. Orientar os sindicatos estaduais a realizarem assembleia para mobilizar os (as)
trabalhadores (as) construindo a greve por tempo indeterminado, que será deflagrada
conforme a deliberação de outra plenária da FENASPS;

2. Orientar a participação dos (as) trabalhadores (as) no Seminário do FONASEFE “OS
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SERVIÇOS PUBLICOS QUE QUEREMOS”, que será realizado no período de 30 de agosto
a 1º de setembro;

3. Integrar os Fóruns nos Estados que estão construindo as atividades do DIA 7 DE
SETEMBRO – GRITO DOS EXCLUÍDOS;

4. Intensificar a campanha pela revogação da Emenda Constitucional (EC) n° 95, integrar os
atos nos Estados e coletar assinatura no abaixo assinado;

5. Orientar a participação dos (as) trabalhadores (as) nos Atos convocados pelo FONASEFE
e centrais sindicais nos dias 12 e 13 de setembro/18;

6. Aprovação de reunião da Comissão Nacional dos Assistentes Sociais da FENASPS, com
previsão de data para dias 29 e 30 de setembro do presente ano;

7. Orientar aos sindicatos estaduais a realização de ampla divulgação sobre a restrição e
violação de direitos que tem ocorrido no INSS com a implantação de novas tecnologias e
processo de revisão de benefícios;

8. Apresentar plataforma de luta para ser apresentada aos candidatos a Presidente,
Governador, Senadores e Deputados e enviar aos órgãos de imprensa, com os seguintes
eixos:

a) Exigir a reversão das Reformas Trabalhistas, da Emenda Constitucional (EC) n° 95 e
as Terceirizações;

b) Reversão de todas as privatizações das Empresas Públicas;
c) Cancelamento
das anistias
fiscais a todas as
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)

Empresas

Nacionais
e Internacionais;
Fortalecer a luta para barrar a Contrarreforma da Previdência que retira direitos;
Contra o Desmonte dos Serviços Públicos;
Reforma Agrária sob o controle dos trabalhadores;
Cobrança das dívidas que sonegadores devem à Previdência e dos devedores inscritos
em dívida ativa, incluindo os latifundiários;
Fortalecer a luta dos servidores Federais na Campanha Salarial 2018;
Prisão e expropriação dos bens de todos os empresários, políticos e pessoas
comprovadamente envolvidos em corrupção;
Auditoria da Dívida Pública e suspensão do pagamento dos juros;
Abaixo a Intervenção Militar no Estado do Rio de Janeiro! Todo apoio à população do
Estado, contra toda forma de opressão;
Em Defesa do SUS – Saúde Pública: dever do Estado, direito do cidadão;
Cancelamento de todas os leilões do Pré-Sal;
Reestruturação das Refinarias de Petróleo;
Reajuste do Salário Mínimo;
Recriação do Ministério da Previdência Social;
Revogação de todos os acordos internacionais que permitem concessão de terras
públicas as empresas Estrangeiras e grandes corporações econômicas;
Contra a Reforma do Ensino Médio e a destruição do ensino público universal;
Exigir que o governo
cumpra a constituição
mantendo
a verbas
das Universidades Públicas e para os investimentos em pesquisas e extensões;
Fim da Desvinculação de Receitas da União (DRU) e do Superávit Primário;
2

u) Taxação das grandes fortunas.
9. Aprovado requerer da Assessoria Jurídica da FENASPS a elaboração de análise sobre os
aspectos jurídicos da criação de novas carreiras e/ou transformação das atuais carreiras.
Será elaborado um questionário para melhor contribuir na elaboração do parecer;

10. Será solicitado que o Dr. Luiz Fernando Silva (jurídico da FENASPS), faça um vídeo
sobre as questões de carreira e para ser divulgado a categoria;

11. Aprovada a realização de Seminário para discutir Pecúlio Facultativo, cuja data será
definida pela direção da FENASPS;

12. Convocar o Seminário Contra o Desmonte do Serviço Público em Defesa da Seguridade
Social para primeira quinzena de dezembro/18, em Brasilia;

13. Aprovado: as resoluções do Seminário Nacional de Carreira da Seguridade Social (24 e
25-08); o relatório do Encontro do Devisa/Fenasps (24.08) e o Relatório do II Encontro
Nacional em Defesa da Previdência Social e do Serviço Social do INSS realizado nos dias
26 e 27 de maio de 2018. (Anexos).

ENAPEN-FENASPS:
Os componentes da Secretaria de aposentados/Fenasps se reuniram no dia 25 de agosto/18, em
Brasília, para discutir a organização do Encontro Nacional dos Aposentados e Pensionistas
(ENAPEN-FENASPS) e foi apresentado datas indicativas: (28 a 30 de novembro) - (29 de
novembro a 1º de dezembro) - (30 novembro a 02 de dezembro) para a realização do evento. A
Plenária deliberou que o relatório da reunião deverá ser enviado à Diretoria da Fenasps e, ainda, pela
formação de Comissão com representantes das Chapas para organizar o Encontro.

GEAP:
A GEAPSaúde, para prestar um bom atendimento aos seus participantes, deverá rever o seu
planejamento e o modelo assistencial que só favorece o mercantilismo da saúde, reformular os seus
estatutos e fazer o controle social de fato, com autogestão. Portanto, a partir dessas considerações
sugerimos:
a) Criação de instâncias de controle social a partir dos conselhos estaduais;
b) Planejamento de curto, médio e longo prazos para consolidar a Rede Própria, levando em
consideração a faixa etária e o quantitativo de assistidos por região.
c) Liberação imediata de 100% do valor de direito dos peculistas que a assim optarem;
d) Criação de condições de negociação gerando mesa de conciliação para evitar prejuízos das
partes.
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MOÇÃO DE APOIO E SOLIDARIEDADE À LUTA DOS SERVIDORES DO HOSPITAL
DE BONSUCESSO
Vimos a público manifestar nosso total apoio e solidariedade aos médicos Júlio Noronha e Moisés,
além das servidoras Tatiana Martins e Lúcia Pádua. Os quatro estão sendo objeto de ‘sindicância’
aberta no último dia 10 de julho pela direção-geral do Hospital Federal de Bonsucesso (HFB), que os
acusa de estarem envolvidos em suposta sabotagem de equipamentos e desvio de medicamentos do
Hospital. Tudo sem a mínima prova.
A referida sindicância é, na verdade, uma clara tentativa de criminalizar o movimento de resistência
que atualmente os servidores do HFB articulam contra o desmonte da unidade e os desmandos de
sua direção-geral. Como é sabido, entre as unidades federais de saúde o HFB é hoje a principal
trincheira de resistência às tentativas do governo Temer (PMDB) de sucatear a rede pública e abrir
caminho à privatização. Resistência que, além dos profissionais de saúde e das equipes
multidisciplinares, conta com efetiva e crescente participação de pacientes e representantes de
movimentos sociais. Algo que, com certeza, vem irritando bastante a direção-geral do HFB, que
insiste em mascarar a gravíssima situação por que passa o Hospital, onde a nova emergência foi
inaugurada em fevereiro deste ano com menos da metade do pessoal necessário ao seu pleno
funcionamento, prejudicando servidores e população usuária.
Recentemente, a direção-geral do HFB chegou ao ridículo de botar faixa na entrada do Hospital com
a afirmação mentirosa de que a unidade estaria em ‘pleno funcionamento’. O que foi repudiado por
servidores, conselhos profissionais, sindicatos, pacientes e seus familiares.
Em vez de mascarar a caótica situação do Hospital e tentar criminalizar quem resiste a tudo isto, a
direção-geral deveria se envergonhar e suspender imediatamente a sindicância aberta dia 10/7.
Afinal, lutar não é crime. Crime é deixar o hospital desabastecido e cada vez mais sucateado.

INFORMES ESTADUAIS:
Minas Gerais
i. 09/08: Realizado ato em frente ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde, contra o
desmonte do SUS.
ii. 10/08 – Realizado ato em frente a superintendência do Ministério do Trabalho, com
participação de centrais sindicais e outras entidades.
iii. 18/08: Seminário sobre as carreiras, dependendo carreira para todos e assembleia estadual na
sede do sindicato.
iv. Estamos organizando seminário da Região sudeste da Frente Nacional contra a privatização
do SUS que acontecerá nos dias 19, 20 e 20/10/2018.
v. Em todas as atividades realizadas estamos colhendo assinaturas para revogar a EC 95.
Santa Catarina
i. Orientação de participação nos dias 9 e 10 de agosto, com uso de camisetas de lutas.
Distribuição de panfletos para população e paralisação onde fosse possível. Ato conjunto
com os Federais UDESC/FIESC.
4

ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Estamos realizando reuniões em todos os locais de Trabalho do Ministério da Saúde, INSS,
Anvisa. Elegendo BD/Representantes dos aposentados e conjuntura.
Estaremos realizando o 13º Encontro de Aposentados e Pensionistas do SINDPREVS/Santa
Catarina nos dias 28, 29 e 30 de agosto em Balneário Camboriú Santa Catarina.
Mesa local do Ministério da Saúde está funcionando normalmente reunião 5 do 9 2018.
Levantamento dos locais de trabalho dos cedidos do Ministério da Saúde lotado nos
municípios.
3º Congresso Catarinense da Auditoria Cidadã da Dívida Pública.
Servidores da Anvisa estarão realizando um encontro para discutir a carreira nos dias 15 e 16
do nove em Santa Catarina juntamente com a direção da FENASPS e o jurídico.

Pará
i. Um Dia Nacional de luta 09/08/2018, Campanha Salarial contra o desenvolvimento. Contra o
desmonte do Serviço Público e a terceirização nenhum direito a menos.
ii. Ato em frente à Gerência Executiva de Belém com boa participação da categoria, com
destaque ao Polo digital que parou.
iii. Em Santarém/Pará, parou 100% Polo Digital.
iv. Ato em frente ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde com 90% de paralisação.
v. O sindicato foi chamado pelos servidores da APS Telégrafo que estava na lista do governo
para fechar, com a desculpa de ser reformada e os servidores distribuídos. Houve
mobilização conseguimos quase 4 mil assinaturas com a população e a decisão foi unida
permanece a APS.
vi. 10/08/2018, Dia do Basta. Houve mobilização com o ato na Praça da República com a
participação das centrais sindicais e sindicatos e movimentos sociais.
vii. No estado o governo do PSDB e o prefeito de Belém estão acelerando o desmonte
terceirizando hospitais de alta complexidade. O prefeito fechou um hospital da capital para
reformas (Pronto Socorro do Guamá).
viii. Tivemos a perda de uma grande liderança, companheiro Ulisses Manaças - coordenador do
MST vítima de câncer.
ix. Foi feito Encontro em Belém sobre o INSS digital, com calendário para o Oeste do Pará (será
realizado em Santarém) e Sudeste em Marabá (com a participação do Companheiro Cícero)
x. Fizemos ou encontro dos assistentes sociais em Belém com a participação da companheira
Viviane Peres/PR.
Distrito Federal
i. Ato do dia 12/09, passou para o dia 13/09 no STF com a posse do Presidente do STF.
ii. Seminário do Serviço Público que queremos será dia 30, 31-08 e 1º-09 no hotel San Marco.
iii. No DF o GDF para receber 7 milhões de reais do Ministério da Saúde, para receber esse
montante precisava formar equipe completa de saúde da família, para isso eles estão usando a
mão de obra dos agentes de saúde e guardas de endemias, com isso temos 42 pessoas de
atestado e três mortes. Muitas vezes as pessoas moram longe do local de trabalho.
Espírito Santo
i. Em relação ao Dia Nacional de luta: Paralisação das agências de grande Vitória - Paralisamos
totais e parciais nas agências de Vila Velha, Cariacica, Serra, Guarapari e Vitória e sem
servidores e serviços paralisados APS Pedro Fonseca e APS Vianna.
ii. O Sindprev realizou pesquisa em 31 agências sobre condições de trabalho transformou a
pesquisa em denúncia junto ao Ministério Público Federal e Ministério Público do Trabalho;
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iii.
iv.
v.
vi.

Estamos (Sindprev-Espírito Santo) recebendo o posicionamento do Ministério sobre abertura
de processo.
Denunciamos o desmonte do INSS e que está sendo cerceado o direito do segurado ao acesso
dos serviços prestados pela Previdência.
Não foi discutido com a categoria no momento atual “Plano de Carreira” destaque para o
“Plano de Carreira de Estado”.
No Estado em relação a Saúde o mesmo processo de desmonte e de privatização do SUS a
maioria das Unidades do Estado está nas O.S.

Paraná
i. O Sindicato realizou assembleias e mobilizações em todo Estado preparando as atividades do
dia 09 de agosto com os trabalhadores da Saúde e INSS. Realizaram atividades em todas as
regiões do Estado dia 09 de agosto com atos e paralisações na Saúde e INSS nas principais
regiões Londrina, Curitiba, Cascavel e Maringá.
ii. Foi realizado Seminário do INSS e também da Seguridade Social e Assembleia Estadual dia
18 de agosto em Curitiba com mais de 100 participantes eleitos nas assembleias por locais de
trabalho. Aprovado como plano de luta: manter as assembleias nas unidades de trabalho,
discutindo o desmonte do Seguro e Seguridade Social e mobilizando os trabalhadores para
Greve Geral por Tempo Indeterminado. Para orientar os trabalhadores sobre o processo
eleitoral, foi aprovado uma plataforma de reivindicações que será apresentada na Plenária da
FENASPS e enviada para todos partidos e também para os candidatos a Presidente da
República, Governadores, Senadores e Deputados Federais e Estaduais.
iii. Em 5 de setembro será realizado debate com os candidatos ao Senador e ao Governo
Estadual do Paraná, onde será apresentada plataforma dos trabalhadores.
iv. Será realizado Encontro Estadual dos Trabalhadores do Serviço de Reabilitação Profissional
do INSS nos dias 14 e 15 de setembro na Universidade do Oeste em Cascavel.
(Informes dos estados que entregaram, por escrito, aos componentes da Mesa da Plenária)

POEMA LIDO AO FINAL DA PLENÁRIA:
Não te rendas, ainda é tempo
De se ter objetivos e começar de novo,
Aceitar tuas sombras, …
Enterrar teus medos
Soltar o lastro,
Retomar o voo.
Não te rendas que a vida é isso,
Continuar a viagem,
Perseguir teus sonhos,
Destravar o tempo,
Correr os escombros
E destapar o céu.
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Não te rendas, por favor, não cedas,
Ainda que o frio queime,
Ainda que o medo morda,
Ainda que o sol se esconda,
E o vento se cale,
Ainda existe fogo na tua alma.
Ainda existe vida nos teus sonhos.
O poema Não te rendas, do poeta uruguaio Mario Benedetti, é umas das peças literárias mais
lindas, animadoras e libertárias da poesia Latino Americana:

Aprovados/as na Plenária: (anexos)
1.
2.
3.

Resoluções do Seminário Nacional de Carreira da Seguridade Social (24 e 25-08)
Encontro do Devisa/Fenasps (24.08)
Relatório do II Encontro Nacional em Defesa da Previdência Social e do Serviço Social do
INSS realizado nos dias 26 e 27 de maio de 2018.

Brasília, 26 de agosto de 2018.
Diretoria Colegiada da FENASPS
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