
CONVOCATÓRIA    
   

 

O Fórum de Entidades de Servidores Federais da Baixada convoca 
para reunião todas as entidades, movimentos e lutadores da região 
para organizar o Fórum Unificado em Defesa da Seguridade Social e 
do direito de Aposentadoria dos trabalhadores 

Data: 22/02 (quarta-feira) 

Horário: 18:00h 

Local: Auditório da OAB Santos – Av. São Francisco, 55 – Centro de Santos  

 

Prezados (as),  

O Fórum de Entidades dos Servidores Públicos Federais da 
Baixada Santista, composto pelas entidades abaixo nominadas, convoca as 
entidades, movimentos e lutadores da região para reunião que faremos 
realizar no próximo dia 22/02, às 18h, no auditório da OAB Santos (Av. São 
Francisco, nº 55 – Centro), para tratar da organização e unificação da luta em 
nossa região em defesa da Seguridade Social e do direito de Aposentadoria 
dos trabalhadores, que está sendo cruelmente atacado pelo governo Temer, 
através da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 287/2016, em trâmite 
acelerado na Câmara dos Deputados.  

 A constituição de um Fórum Unificado na região se impõe como uma 
necessidade urgente, para organizar e unificar a luta em defesa dos direitos 
dos trabalhadores e de uma Previdência Publica e universal, nos moldes que 
estão sendo buscados em âmbito estadual e nacional, superando a atuação 
isolada e fracionada de cada uma de nossas entidades, que não favorece o 
acúmulo de forças necessárias para barrar o ataque sem precedentes que a 
proposta em curso representa.  



Sua presença, participação e ajuda na divulgação desta convocatória é 
fundamental para fortalecer a luta que precisamos construir. Leve seu banner, 
faixas e cartazes, etc em defesa do direito de aposentadoria.  

Proposta de pauta (a ser fechada no início da reunião):  

1. Apresentação das entidades e movimentos presentes; 
2. Informes sobre a PEC 287/16 (tramitação, cronograma de 

votação da PEC 287/16 e calendário de mobilização); 
3. Constituição e funcionamento do Fórum Unificado em Defesa 

da Seguridade e Previdência e contra a PEC 287/16; 
4. Encaminhamentos (Seminário/palestras, divulgação de materiais 

para esclarecer as categorias e a população, pressão sobre 
deputados da região, ato conjunto no dia 08/03).  
 

 

Fórum de Entidades dos Servidores Públicos Federais da Baixada Santista: 

SINTRAJUD – Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Estado de SP 

SINDIFISCO - Sindicato Nacional dos Auditores da Receita Federal do Brasil 

SINSPREV - Sindicato dos Servidores da Previdência, Seguridade e Saúde no Estado de SP 

SINAIT-Sindicato Nacional dos Auditores do Trabalho  

DEVISA/FENASPS - Depto. Vigilância Sanit. da Fed. Nac. Servid. Previd. Seguridade e 
Saúde 

APCF - Associação Nacional dos Peritos da Policia Federal 

ANFFA - Associação Nacional dos Fiscais Federais da Agricultura 

 


