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RELATÓRIO PLANTÃO FENASPS 
Semana de 19 a 23/02/2018  

 

Segunda-feira, 19/02/2018 
1) Em Brasília, pela 
manhã, participamos do 
ato das Entidades dos 
Servidores Públicos 
Federais no aeroporto 
internacional para 
abordagem aos 
deputados e senadores 
que chegavam à capital 
federal em 
conscientização contra a 
Reforma da Previdência. 
 
2) No período da tarde, 
participamos da 
Audiência Pública da 
Frente Parlamentar Mista 
em Defesa da Previdência Pública, cujo foco foi a palestra da Reforma da Previdência 
aprovada na Argentina. 
 
3) Também estivemos presentes na reunião do FONASEFE/FONACATE para fechamento 
do documento final sobre a Campanha Salarial Unificada 2018 e encaminhamentos 
posteriores junto ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (documento 
anexo). 
 
4) Na sequência, comparecemos à entrega e protocolo da pauta de reivindicações da 
Campanha Salarial 2018 no bloco K do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 
Gestão (MPDG) onde, apesar dos pedidos e da manifestação organizada pelas entidades 
e servidores não fomos recebidos. Seguimos então para o bloco C do MPDG e só fomos 
recebidos em frente ao prédio, pelo coordenador-geral de negociação sindical no Serviço 
Público, Sr. José Borges Filho. O coordenador argumentou que intermediará uma agenda 
de reuniões com brevidade. Já fomos informados que já está marcada reunião das 
entidades que compõem o Fórum para o próximo dia 2 de março, às 10h, quando 
ocorrerá um ato público no Bloco C (ver calendário do FONASEFE). Matéria 
publicada no site da Fenasps sobre o lançamento da campanha. 
 
 
 
 

http://www.fenasps.org.br/destaque/1661-fenasps-e-entidades-dos-spfs-lancam-campanha-salarial-2018-e-protocolam-pauta-conjunta-no-planejamento
http://www.fenasps.org.br/destaque/1661-fenasps-e-entidades-dos-spfs-lancam-campanha-salarial-2018-e-protocolam-pauta-conjunta-no-planejamento
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5) Participamos também, no final da tarde, na continuação do Lançamento da Campanha 
Salarial Unificada de 2018 dos Servidores Públicos Federais, de ato, que ocorreu em 
concentração junto à Biblioteca Nacional. Não houve marcha até o Congresso Nacional 
em virtude das fortes chuvas no período. Matéria publicada no site da Fenasps sobre o 
Dia Nacional de Luta. 
 

  
 

Terça-feira, 20/02/2018 
1) Houve nova manifestação pela manhã no aeroporto de Brasília com participação de 
várias entidades, com a presença do Plantão da FENASPS 
 
2) O Devisa reuniu-se na sede da ANVISA, com a Gerente Administrativa e de 
Infraestrutura da área de PAF’s (portos, aeroportos, fronteiras e recintos alfandegados), 
Isabella Valderrama. Na ocasião, foram abordados, dentre outros assuntos, o novo estudo 
sobre a reestruturação da área de PAF’s e problemas pontuais, como computadores, 
sistemas, redes etc. 
 
Conversado, também, com o Gerente Rodolfo Navarro Nunes da Gerência de Viajantes 
(GINTV). Foi tratado sobre as dificuldades quanto ao atendimento aos viajantes, 
sobretudo, pelo aumento de demanda dos postos em virtude do surto de febre amarela no 
Brasil. 
 
O DEVISA se preocupa com a falta de infraestrutura e falta de recursos humanos, fatos 
que geram insatisfação em ambas as partes, tanto dos servidores da Agência, como da 
população usuária do sistema. A Gestão nos informou que está tomando medidas para 

http://www.fenasps.org.br/destaque/1662-dia-nacional-de-luta-trabalhadores-organizados-mostram-sua-forca-em-manifestacoes-contra-a-reforma-da-previdencia
http://www.fenasps.org.br/destaque/1662-dia-nacional-de-luta-trabalhadores-organizados-mostram-sua-forca-em-manifestacoes-contra-a-reforma-da-previdencia
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minimizar os problemas com o desenvolvimento de um novo sistema informatizado e que 
irá substituir a versão atual do SISPAFRA, mais ágil e simplificado. Na oportunidade, o 
Gerente relembrou a iniciativa da Gestão da Anvisa da efetivação de um Seminário virtual 
que seria realizado no dia 20/02, às 15 horas na Intravisa, denominado WEBINAR, onde 
os servidores poderiam interagir online. 
 
Na GGPES, conversamos com os colegas sobre assuntos específicos da área e como 
poderemos melhorar as necessidades dos servidores ativos e inativos, bem como 
esclarecemos pontos como entrega de crachás e outras demandas relativas aos 
Recursos Humanos (mais informações em relatório anexo do Devisa). Registramos que 
acontecerá em Brasília no período de 27/02 a 02/03/18 a 1ª Conferência Nacional de 
Vigilância em Saúde (CNVS). 
 
3) O plantão participou da Reunião do Conselho Político da Auditoria Cidadã da Dívida, 
na qual foi apresentado o novo site e debatido e aprofundado o PLP 459/2017 da 
Câmara, antigo PLP 204/2016, já aprovado no Senado, Projeto de Securitização de 
Créditos que opera no sequestro da arrecadação de Estados e Municípios, violando toda 
legislação de finanças do país em operações de crédito ilegal.  

Foram disponibilizados materiais 
e solicitado a todas as entidades 
que denunciassem os senadores 
favoráveis a mais esse esquema 
fraudulento com o sistema 
financeiro, participando das 
mobilizações junto a deputados 
contra esses projetos e na 
divulgação dos materiais listados 
a seguir em seus respectivos 
sites, redes sociais, etc.:  
 

 
 Novo folheto sobre o PLP 459/2017 DISPONÍVEL AQUI; 
 Folheto “Mentiras e Verdades” sobre o PLP 459/2017 disponível NESTE LINK;  
 Alerta aos(às) Deputados(as) Federais: Pela Rejeição ao PLP 459/2017 DISPONÍVEL 
AQUI; 
 Artigo “O ESQUEMA FRAUDULENTO DA SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS” disponível 
no SITE DA AUDITORIA CIDADÃ; 
 Artigo “O QUE ESTÁ POR TRÁS DA SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS”. LEIA-O AQUI; 
 ASSISTA AQUI ao vídeo “ESQUEMA FRAUDULENTO”. 
 
4) Estivemos também junto a Direção Central do INSS e confirmamos o número de 
participantes para a próxima 
reunião com a Presidência 
em 10 pessoas. 
 
5) Acompanhamos no 
Congresso Nacional o 
lançamento do Manifesto 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2166464
http://auditoriacidada.org.br/conteudo/folheto-explica-plp-459-2017/
http://auditoriacidada.org.br/o-projeto-de-securitizacao-de-creditos-plp-4592017-na-camara-plp-2042016-do-senado-prejuizo-para-os-cofres-publicos-e-comprometimento-de-geracoes-futuras/
http://auditoriacidada.org.br/alerta-aos-deputados-e-deputadas-federais-pela-rejeicao-ao-plp-4592017-que-trata-da-securitizacao-de-creditos-pls-2042016-no-senado/
http://auditoriacidada.org.br/alerta-aos-deputados-e-deputadas-federais-pela-rejeicao-ao-plp-4592017-que-trata-da-securitizacao-de-creditos-pls-2042016-no-senado/
http://auditoriacidada.org.br/o-esquema-fraudulento-da-securitizacao-de-creditos/
http://auditoriacidada.org.br/o-que-esta-por-tras-da-securitizacao-de-creditos/
https://www.youtube.com/watch?v=mWeu8OdOIFo
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“Unidade para Reconstruir o Brasil”, elaborado em conjunto pelas fundações Lauro 
Campos; Maurício Grabois; Leonel Brizola – Alberto Pasqualini e Perseu Abramo, com 
presença de vários parlamentares e lideranças de Entidades.  
 

Quarta-feira, 21/02 
1) Retorno dos companheiros do DEVISA no plantão até a Anvisa, para a retirada de 
crachás de aposentados de SC e RS e outras demandas de interesse dos servidores de 
PAFs. 
 
2) Elaboramos os documentos acerca do ocorrido na Agência da Previdência Social de 
OSASCO, conforme solicitação e orientação da Diretoria Colegiada da FENASPS e a 
partir dos relatos e relatórios enviados pelos companheiros e Diretores do SINSPREV, de 
São Paulo. Documentos produzidos: Nota da FENASPS, ofícios ao Presidente do INSS, 
ministro de Desenvolvimento Social e presidentes das comissões de Direitos Humanos da 
Câmara e do Senado. Todos disponíveis no site da Fenasps. 
 
3) O plantão também participou da reunião de Comissão junto ao 
FONASEFE/FONACATE, responsável por organizar a mobilização, atos e alinhamentos 
relacionados a Campanha Salarial 2018, principalmente quanto à reunião já agendada 
no MPDG no próximo dia 2 de março. Também se sugeriu a realização de um 
Seminário sobre os Planos de Saúde/Patrocinadoras no dia 1° de março, a realizar-se no 
período da manhã na sede da CONDSEF, organizada pela FENASPS, CONDSEF e 
ANDES, que iria anteceder e subsidiar a reunião com o MPDG. 
Na oportunidade, iniciaram as discussões sobre o Fórum Social Mundial em Salvador, 
Bahia, e as estratégias de atuação e visibilidade a serem construídas durante o evento. O 
relatório do FONASEFE/FONACATE segue em anexo. 
 

Quinta-feira, 22/02 
1) Os plantonistas protocolaram novo documento reiterando solicitação de audiência junto 
ao diretor-executivo da Geap/Saúde, presidente do CONAD e representantes do jurídico, 
para que se continuem as tratativas relativas a um possível acordo sobre as liminares que 
a federação impetrou em relação aos reajustes abusivos de 2016 e 2017.  
 

Sexta-feira, 23/02 
1) Por telefone, os plantonistas confirmam com a Geap/Saúde que a reunião ocorrerá na 
terça-feira, 27 de fevereiro, às 15 horas, a princípio. 
 

Brasília-DF, 23 de fevereiro de 2018 
 

Plantão da Diretoria Colegiada da FENASPS 

http://www.fenasps.org.br/destaque/1659-invasao-da-pm-em-agencia-da-previdencia-de-osasco-sp-gera-gera-revolta-em-servidores-de-todo-o-brasil

