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RELATÓRIO DE REUNIÃO DO FENTAS 

 

  

 

Data: segunda-feira, 1° de fevereiro de 2016 

Local: sede do Cfess 
 

Participantes da FENASPS 

Lídia de Jesus (BA), Jorge Ricardo/Jorjão (RS), Moacir Lopes (PR) e José Campos (RS) 
 

Na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde (FENTAS), 

realizada nesta segunda-feira, 1° de fevereiro, na sede do Cfess, em Brasília, foi consenso entre os 

participantes que as atuais medidas do governo fazem parte do projeto neoliberal da Reforma do Estado 

e da Previdência Social. Os representantes de Fenasps, Lídia, Jorjão, Zé Campos e Moacir, propuseram 

realizar amplo debate com a classe trabalhadora e lutar contra a Reforma da Previdência Social.  
 

Como ações e orientações gerais ficaram definidos os pontos abaixo: 
  

1. Organizar uma frente em Defesa da Previdência Pública e Seguridade Social;  

2. Realizar uma reunião com máximo possível de representação dos conselhos de classe para 

encaminhar ações contra o Decreto n° 8.653/2016 e ataques às profissões regulamentadas e 

exigir Audiência com o ministro; 

3. No Fórum Social Mundial foi realizado Seminário e composto Grupo para convocar e 

organizar Conferência Nacional de Seguridade e Assistência Social.  

4. Realizar reunião no dia 29 de fevereiro, em Brasília, para discutir sobre a Frente em Defesa 

de Previdência Social e Seguridade Social, a ser realizada na sede do Cfess.  
 

É notório que os trabalhadores enfrentam uma conjuntura de ataques sem precedentes. Com o 

retorno das atividades no Congresso Nacional, a FENASPS vai apresentar emendas para alterar e 

corrigir os problemas, erros e ações de má-fé que o governo colocou no Projeto de Lei (PL) n° 4250, de 

2015; organizar a luta contra a Reforma da Previdência Social e Administrativa que pretende aumentar a 

idade para aposentadorias e extinguir abono de permanência e derrubar o Decreto n° 8.653/2016, que 

tenta alterar as atribuições de todos os servidores do Seguro Social.  
 

Ainda nesta semana, nesta terça-feira, 2 de fevereiro, a Fenasps realiza audiência com a Direção 

do INSS, às 16h, para tratar da reposição dos serviços da greve e cumprimento do acordo de greve. 

Precisamos urgente organizar os trabalhadores para enfrentar os ataques que virão no próximo período. 

Na luta, com a unidade de todos, vamos barrar os ataques. A luta continua até a vitória!  
 

Brasília, 1° de fevereiro de 2016. 

 

Diretoria Colegiada/FENASPS 


