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RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DO PLANTÃO DA FENASPS 
17 a 21 de novembro de 2014 

 

AUDIÊNCIA PÚBLICA NO CONGRESSO NACIONAL SOBRE PL 92/2007 E LEI DE 

GREVE 

 

Organizado pelas Centrais Sindicais contando com a participação de deputados de diversos partidos, 

inclusive do PSOL, foi realizado Ato Político no Auditório Nereu Ramos, na quarta-feira, 19 de 

novembro, contra a regulamentação da Greve do Setor Público, por meio do PL 327/2014; contra o 

PL 92/2007, que regulamenta a Criação de Fundações Estatais e contra o PL 4330/2004, que permite 

a terceirização em todos os setores da economia incluindo o Setor Público.  

 

Os representantes das Entidades presentes foram 

unânimes na avaliação de que será necessário construir 

a mais ampla unidade da classe trabalhadora para 

ocuparem as ruas do País, para lutar contra os ataques 

que virão dos setores conservadores do congresso 

nacional e do governo. 

 

Na próxima semana as Entidades Sindicais vão realizar 

Ato no Congresso Nacional para impedir que estes 

projetos entrem na pauta de votação, pois no atual 

cenário os parlamentares com ou sem mandato em 

2015, podem aprovar sem qualquer discussão ou 

compromisso com os direitos da classe trabalhadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auditório ficou quase todo tomado de trabalhadores (à esq.), que ouviram a palavra de vários 

parlamentares, dentre eles o deputado federal Chico Alencar, do PSOL/RJ (à dir.) 
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II ENCONTRO NACIONAL DA MESA DO SUS  

 

Os representantes da FENASPS participaram do II Encontro Nacional dos representantes da Mesa 

Nacional de Negociação Permanente do SUS (MNNP-SUS), com a presença de 200 representantes 

de vinte Estados da Federação, para discutir relações de trabalho, precarização e a vida dos 

servidores cedidos aos Estados e Municípios.  

 

SEMINÁRIO AUDITORIA DA DÍVIDA – O MODELO PRÓ-IMPERIAL E O 

ENDIVIDAMENTO 

 

Com a presença de representantes de diversas entidades que compõem a auditoria e estudantes foi 

realizado Seminário de debate na Universidade de Brasília, com o Professor Adriano Benayon sobre 

Empresas Multinacionais, Sistema Financeiro Nacional Estado e Desenvolvimento no Brasília. 

Benayon é do livro ‘Globalização e Desenvolvimento’.  

 

ORGANIZAÇÃO DO ENCONTRO SERVIÇO SOCIAL E ENAPEN-FENASPS 

 

O plantão da FENASPS encaminhou orientação para os Sindicatos filiados com a programação do 

Seminário sobre os 70 anos do Serviço Social na Previdência Social, promovido pela CFESS, 

FENASPS e outras entidades, evento que será realizado no auditório do Carlton Hotel, em Brasília, 

nos dias 29 e 30 de novembro, sábado e domingo, respectivamente. 

 

 

Brasília, 21 de novembro de 2014 

 

Diretoria Colegiada/FENASPS 


