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CALENDARIO DE LUTA E ATIVIDADES DO PROXIMO PERIODO 

 
 23/11 - (quinta-feira) Audiência Pública com o tema: A Previdência Social que queremos, 
das 13h às 17h - Local: Auditório Petrônio Portela - Senado Federal 
para participar: preencher os campos no formulário:  
https://goo.gl/forms/Luw0lImbb1MHL3r02    - ( Frente Parlamentar Mista em Defesa da 
Previdência Social) 

 

28/11 – MARCHA NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM BRASILIA. 
 

02/12 (sábado) - Reunião da atual Diretoria + escolha de cargos e posse da próxima gestão - 
às 14h, na sede da Federação 

 

 03/12 - Plenária Nacional da FENASPS - às 9h, no Hotel Nacional – Brasília/DF. 
   

Brasília, novembro de 2017. 
 

SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO/FENASPS 
fenasps@fenasps.org.br 

  
 RELATÓRIO DA REUNIÃO FONASEFE - FONACATE  - CALENDÁRIO DE LUTAS 
 
Após um amplo debate e várias propostas das representações das entidades presentes na 
reunião, os principais encaminhamentos foram: 
Calendário de lutas: 
27/11 (segunda-feira) - Tema: “Qual serviço público que queremos? ”  Auditório Nereu Ramos 
na câmara dos deputados as 14:00hs. Organização: FONACATE. 
28/11(terça-feira) - Caravana nacional do funcionalismo a Brasília com manifestações na 
esplanada dos ministérios. 
29/11 (quarta-feira) – Ato público no judiciário para anunciar ação jurídica contra a MP 805. 
OUTRAS INICIATIVAS: 
- Ofício solicitando audiência com o presidente da câmara e senado. Como também solicitar 
audiência com a liderança do governo e da oposição na câmara e no senado. 
- Publicar uma nota pública das entidades do FONASEFE e FONACATE convocando a luta 
contra o pacote de maldades de Temer que atinge o funcionalismo e os serviços públicos. 
Pauta de reivindicações acordados entre as entidades presentes: 
- Em defesa dos serviços públicos de qualidade para a população. 
- Revogação e retirada de todas as MPs e PLs que atacam o funcionalismo. 
Ex: MPs 805 e 792/ 2017.  PL 116/2017. 
- Não a reestruturação das carreiras do funcionalismo! Nenhum direito a menos! 
- Não a reforma da previdência!  
- Revogação da EC 95, Não a reforma do ensino, Não a reforma trabalhista, pelo fim das 
terceirizações. 
 - Contra as privatizações, não a entrega do patrimônio público! 
 - Abaixo o ajuste fiscal contra os trabalhadores / Que os bancos e as grandes fortunas paguem 
pela crise! 

Brasília, novembro de 2017. 
FONASEFE-FONACATE 


