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INFORMATIVO FENASPS 

   

 

  O Plantão da  DEN-FENASPS reafirma o calendário de mobilização aprovado 

na última Plenária Nacional (22.04) e readequado pela Reunião  Extraordinária da Diretoria, 

realizada no dia 20 de maio de 2012. 
 

 Assim conclamamos a todos os estados a intensificar as atividades de mobilização para 

o DIA NACIONAL DE LUTAS DA SEGURIDADE SOCIAL (Carreira da Previdência, 

Saúde e Trabalho - CPST) em 30 de maio. 
  

 Será importante os sindicatos enviarem caravanas a Brasília para termos uma 

participação massiva dos trabalhadores no ATO NACIONAL da Campanha Salarial 2012, 

que ocorrerá no dia 5 de junho.  
 

 As atividades previstas para o dia 13/6 foram, portanto, antecipadas para o dia 5 de 

junho visando potencializar as atividades com o restante do funcionalismo, aumentando nossa 

capacidade de enfrentamento com o Governo Dilma, não cabendo qualquer divisionismo ou 

dispersão de forças. 
  

 A participação no ato do dia 5 se dará combinando as reivindicações gerais da 

Campanha Salarial 2012, com as pautas especificas dos setores organizados pela FENASPS, 

e como o foco central do movimento está na Carreira da Previdência, Saúde e Trabalho. 

Sendo assim, convocamos todos os Diretores da DEN-FENASPS com atuação mais centrada 

nesse setor bem como representação dos Sindicatos Estaduais para reunião no dia 31 de 

maio as 14 horas na Sede da Federação para avaliar o movimento nacional do dia 30, e 

discutir as  atividades especificas a serem realizadas  no dia 5 de junho, em Brasília, e seus 

desdobramentos, bem como instalar o Comando Nacional de Mobilização visando trabalhar o 

indicativo de Greve Nacional para o dia 20 de julho. 

 

 

A força da nossa união será a nossa vitória. 

Ousar lutar, ousar vencer. 

 

 

 

Brasília-DF, 24 de maio de 2012. 

 

 


