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RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DEVISA/FENASPS - PERÍODO DE 19 A 21/02/2018 

 

 

  Os membros do DEVISA participaram em conjunto com a direção da FENASPS 

das atividades do dia 19/02 - Dia Nacional de Luta – Rumo a Greve Geral em Defesa da 

Previdência Pública e contra as reformas do Governo Temer, chamadas em Brasília. 

            Pela manhã participaram do Ato Coletivo do Fórum de Entidades dos Servidores 

Públicos Federais- FONASEFE, no Aeroporto Internacional Presidente Juscelino 

Kubitschek para abordagem aos parlamentares que chegavam à Capital Federal e 

distribuindo panfletos e com faixas expondo as mensagens e cantando palavras de 

ordem em conscientização contra a Reforma da Previdência (PEC 287/16). 

             No período da tarde, participaram também da Audiência Pública da Frente 

Parlamentar Mista em Defesa da Previdência Pública, no Auditório Petrônio Portela no 

Senado Federal, que contou com a presença e experiências de outros países da América 

Latina, como recentemente a Argentina, que sofreu a aprovação de projeto de reforma 

semelhante ao Brasil, bem como explanação de diversos dirigentes das centrais sindicais 

e entidades que compõem a Frente de defesa da previdência pública. 

             Ainda a tarde, ocorreu Ato de Lançamento da Campanha Salarial Unificada de 

2018 dos Servidores Públicos Federais, contando com concentração de servidores, 

dirigentes sindicais de diversas entidades com passeata do MPOG até o Congresso 

Nacional. 

            No dia 20/02, os membros do Devisa/Fenasps estiveram na sede central da 

ANVISA, dialogando com a Gerente Administrativa e de Infraestrutura da área de PAF´s 

(Portos, aeroportos, fronteiras e recintos alfandegados), Isabella P. Valderrama, 

abordando mais uma vez as várias questões que afligem os servidores das PAF s, dentre 

outros, o estudo desenvolvido por uma empresa de consultoria externa ( ELO ), sobre a 

remodelação da área de Portos, Aeroportos Fronteiras, e a problemática de falta de 

equipamentos funcionais e atualizados, tais  como computadores, impressoras, sistemas, 

redes, suporte logístico e de apoio técnico, etc. 

         Também estivemos com o Gerente da GIMTV-Viajantes, Rodolfo Navarro Nunes, 

reiterando quanto as dificuldades no atendimento aos viajantes, sobretudo pelo aumento 

de demanda dos postos em virtude do surto de febre amarela no Brasil; demonstrando 

que na prática as ações e iniciativas do nível central não resultaram em alívio ou redução 

das situações desfavoráveis nessa prestação de serviços à população. 

Os membros do DEVISA manifestaram a preocupação com a falta de infraestrutura e 

quantitativo insuficiente de recursos humanos, fatos que geram insatisfação de ambas as 

partes, tanto dos servidores da Agência, como da população usuária do sistema público e 

serviços da ANVISA. 
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              A Gerência informa que estão cientes e seguem tomando medidas para 

minimizar os problemas com o desenvolvimento de um novo sistema informatizado, que 

irá substituir a versão atual do SISPAFRA, mais ágil e simplificado, além de melhoria da 

comunicação interna e externa para esclarecer à população quanto às exigências 

sanitárias e necessidade de obtenção do Certificado Internacional de Vacinação .Nessa 

oportunidade, o Gerente relembrou a iniciativa da Gestão da Anvisa,  da organização de  

um Seminário virtual, marcado e realizado no dia 20/02, às 15 horas na Intravisa, 

denominado Webinar, onde os servidores poderiam interagir online. 

          Na sequência estiveram na sala da Gerência de Gestão de Pessoas -GGPES, 

tratando com os colegas dessa área, assuntos diversos que chegam como demanda para 

o Devisa e sempre buscando a parceira e integração para melhor atender e satisfazer as 

necessidades dos servidores ativos e aposentados. Dentre esses pontos de RH, 

solicitamos a servidora responsável e esclarecemos temas como entrega de crachás para 

os aposentados e outras demandas mais específicas. 

         Nesse dia a princípio ocorreria um intenso debate na Câmara de Deputados, para 

pautar e votar a reforma da previdência, porém devido a Intervenção Federal do Estado 

do Rio de Janeiro, restou prejudicada a matéria. O Fórum de entidades dos SPF s, então 

chamou uma reunião extraordinária pela manhã e encaminharam um ato de protesto e 

representaram simbolicamente o enterro da PEC 287/16 no rol do Anexo II da Câmara 

dos Deputados, encerrando as atividades nacionais. 

        No dia 21/02 – Os membros do Devisa, retomaram o plantão na Fenasps e redigiram 

relatório das atividades e ainda retornaram na sede da Anvisa, para a retirada de alguns 

crachás de aposentados de SC e RS e continuando a tratar de outras demandas de 

interesse dos servidores de PAFs, junto às Gerências respectivas. Inclusive ficou ainda 

pendente a confirmação de fato se haverá nova contratação de empresa gerenciadora do 

SIREF, pois sequer a revisão da Portaria que regulamenta esse sistema eletrônico de 

frequência pode ser publicada devido a problema técnicos e operacionais reconhecidos e 

comprovados pela gestão da Anvisa. Também foi mantido contato com dirigentes de 

outras entidades nacionais como Sinagências e CNTSS, para retomar as discussões junto 

com a FENASPS dos aspectos do Acordo de negociação de 2015 e novas pautas 

comuns e de interesse dos trabalhadores (as) das agências reguladoras, com destaque 

para a Anvisa. 

           Um dos membros do Devisa, deixou o plantão pela manhã e deslocou-se para o 

Aeroporto de Congonhas em São Paulo para reunião com a equipe de servidores 

daquele posto, que enfrentam sérias dificuldades de toda ordem para atendimento aos 

viajantes e público em geral.  

          Antes do retorno desses representantes do Devisa aos seus estados, receberam da 

Gerência Geral de Portos, Aeroportos e Fronteiras, resposta ao ofício que solicita  
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audiência e mesa de negociação entre as entidades representativas dos servidores e a 

gestão da Anvisa, ficando definida a data do dia 08/3 às 14:30 h para esse momento. 

           Em função das diversas atividades estabelecidas pelo calendário geral da 

FENASPS, que prevê realização de encontros setoriais e plenária nacional no início de 

março, os membros do DEVISA irão providenciar convocatórias para seus membros 

salientando a importância de participação e definição de novas estratégias para a 

categoria, cujo calendário irá compor as demais ações da federação. 

          Por fim, registramos que acontecerá em Brasília no período de 27/02 a 02/03/18 a 

1ª Conferência Nacional de Vigilância em Saúde, que deverá contar com a participação 

de representação da FENASPS. 

      

Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2018. 

DEVISA/FENASPS 

 

 

 


