
 

    

SDS - Ed. Venâncio V - Loja 28 - Térreo - CEP: 70393-904 - Brasília-DF - Telefone: (61) 3226-7214 

Fax: (61) 3226-7285 e 3321-1160 - E-mail: fenasps@fenasps.org.br 

                       

CARTA DO 2º ENCONTRO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS 

ENAPEN/FENASPS - BRASÍLIA-DF 
 

 

 

Os trabalhadores aposentados e pensionistas do Seguro, da Seguridade Social e da ANVISA, 

da base da Federação Nacional de Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e 

Assistência Social – FENASPS, reunidos no 2º ENAPEN – ENCONTRO NACIONAL DE 

APOSENTADOS E PENSIONISTAS/FENASPS, realizado nos dias 4 e 5 de dezembro de 2014, no 

Hotel Nacional, em Brasília, com a finalidade de discutir e encaminhar as questões inerentes à classe 

decidiram por unanimidade denunciar ao Congresso Nacional, à Casa Civil, ao Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, aos Ministérios da Saúde, da Previdência Social, do Trabalho e 

Emprego, ANVISA, à Geap, à Comissão de Direitos Humanos do Congresso Nacional e a Secretaria 

Nacional do Idoso - as condições de vida a que estão submetidos esses servidores - por conta das 

políticas de arrocho fiscal e salarial, pela falta de política de saúde e de carreira implementadas pelo 

atual governo. 

 

Pelo exposto acima reivindicam: 

 

1. Paridade de remuneração entre ativos e aposentados com a incorporação de todas as 

gratificações ao vencimento básico; 
 

2. Não à contribuição da seguridade social aos aposentados com a aprovação imediata do PL 

555; 
 

3. Pela melhoria da qualidade de vida do aposentado e valorização do idoso, aprovando 

imediatamente todas as Leis em tramitação que por ora estão no congresso Nacional e que 

garantam ampliação das conquistas e direitos aos aposentados e pensionistas do Serviço 

Público Federal; 
 

4. GEAP SAÚDE – Pelo imediato aporte do percapta na base de 1/1; 
 

 

5. Pelo Fim da intervenção no Pecúlio Facultativo, patrimônio construído pelos servidores 

peculistas; 
 

6. Pelo fim da ingerência política do governo na GEAP; 
 

7. Pelo cumprimento do Estatuto do Idoso em todos os órgãos do governo; 
 

8. Que o Ministério do Trabalho e Emprego legalize as situações dos sindicatos que solicitaram 

a carta sindical que ainda não foram contemplados, bem como, reconheça como substitutos 

legítimos os sindicatos reconhecidos pela categoria; 

 

Os aposentados aguardam com ansiedade, o retorno das reivindicações contidas nesta 

Carta, e apontam a FENASPS para intermediar qualquer interlocução junto ao Governo. 

 

 

Brasília, 5 de dezembro de 2014. 

 

Direção Colegiada da FENASPS 


