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INFORMATIVO 046 DO COMANDO NACIONAL DE GREVE 

 

Em reunião nesta sexta-feira, 28 de agosto, o Comando Nacional de Greve da Fenasps 

(CNGF) indicou a continuidade da greve no INSS e nos ministérios da Saúde e do Trabalho, 

que completou 53 dias hoje.  

 

Foi agendada Plenária Nacional de Greve nesta quinta-feira, 3 de setembro, para 

deliberar sobre a greve, que, o CNGF novamente reitera, é dos servidores do INSS e também 

da Saúde e do Trabalho. O CNGF indicou também que os sindicatos realizem assembleias 

nos dias 31 de agosto e 1° de setembro, segunda e terça-feira, respectivamente, trazendo as 

discussões e encaminhamentos para a Plenária do dia 3. 

 

Também, o CNGF reforçou na reunião a importância de manter, ampliar e fortalecer 

as atividades que deem visibilidade à greve, inclusive com atos nas cinco superintendências 

regionais e nas gerências executivas do INSS, bem como nos Núcleos Estaduais da Saúde e 

Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego (SRTEs). 

 

A Assessoria Jurídica da federação esteve presente na reunião desta sexta, 28, e 

informou que o pedido de liminar sobre o corte de ponto tramitando no Superior Tribunal de 

Justiça (STJ) ainda não foi despachado até o momento. Assim que houver qualquer 

movimentação de interesse da categoria no processo, a mesma será informada de imediato. A 

Assessoria também elucidou aspectos jurídicos da proposta do governo encaminhada nessa 

quarta, 26. A análise está neste link. 

 

Vale ressaltar que o processo de negociação está em curso, impulsionado pelas 

atividades realizadas pelos trabalhadores ao longo desta greve, especialmente nesta semana 

(veja o Informativo n° 045 do CNGF) – com ocupações em diversos locais de trabalho 

multiplicando-se por todo o país – frutificaram em três duas audiências com o governo nesta 

segunda-feira, 31 de agosto: uma do conjunto dos SPFs com Sérgio Mendonça, às 10h; outra 

específica da Fenasps com Carlos Gabas, às 15h, e por fim às 20h, no ministério do 

Planejamento, em conjunto com a CNTSS. 

 

Nas duas oportunidades o CNGF novamente cobrará do governo posição em relação 

ao montante de R$ 1 bilhão para reestruturação das carreiras do funcionalismo federal, 

requerendo que seja ampliado o montante financeiro destinado às carreiras. 

 

Nessa quinta-feira, 27, um grupo protocolou no INSS uma lista de 100 assinaturas de 

servidores entregando cargos de chefia. Nacionalmente, são 600 servidores que possuem 

cargos de chefia. 

 

É importante informar que na Saúde e no Trabalho, vem ocorrendo atos de ocupação e 

protesto em diversos locais de trabalho por todo o país, mostrando a força da luta encampada 

pelos servidores da Carreira da Previdência, Saúde e Trabalho (CPST). 

 

http://www.fenasps.org.br/index.php/greve-no-servico-publico/985-analise-da-assessoria-juridica-da-fenasps-da-proposta-apresentada-pelo-governo-greve-2015
http://www.fenasps.org.br/index.php/58-destaque/978-informativo-n-45-do-comando-nacional-de-greve
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Nesta quinta, 27, por exemplo, houve ocupação na sala da Coordenação-geral de 

Gestão de Pessoas do Ministério da Saúde (CGESP), em Brasília, que resultou numa reunião 

conjunta do MS com a SRT/MPOG na tarde desta sexta-feira (relatório anexo). 

 

Novo calendário 

O CNGF, por fim indicou novo calendário de mobilização para a próxima semana, 

com destaque para a Plenária a ser realizada no dia 3 de setembro, com local a confirmar. 

Veja abaixo: 

 

 30 de agosto, domingo – reunião preparatória das entidades do Fórum dos SPFs, 

na sede do ANDES-SN, às 10h; 

 31 de agosto, segunda-feira: 

10h – audiência do Fórum de Entidades dos Servidores Públicos Federais 

(SPFs) com secretário de Relações de Trabalho do Ministério do Planejamento 

(SRT/MPOG); 

15h – audiência do CNG da Fenasps com o ministro da Previdência Social, 

Carlos Gabas, às 15h; 

20h – audiência no ministério do Planejamento, em conjunto com a CNTSS. 

 

 31 de agosto a 1° de setembro – indicativo de assembleias convocadas pelos 

sindicatos estaduais; 

 3 de setembro, quinta-feira – Plenária Nacional de Greve da Fenasps, em 

Brasília, com horário e local a confirmar. 

 

Novamente, o CNGF reitera a solicitação para que os estados mandem contribuições 

para o Fundo de Greve para ajudar na estruturação das atividades do próximo período e 

informem o quadro de greve na Saúde e no Trabalho. Além disso, o CNG solicita que os 

sindicatos estaduais encaminhem as atas constando os representantes, eleitos em 

assembleia, dos comandos estaduais de greve, conforme os critérios publicados no site 

da Fenasps.  

 

NENHUM PASSO ATRÁS: MANTER E AMPLIAR A GREVE! 
 

OUSAR LUTAR, OUSAR VENCER. VENCEREMOS! 
 

Brasília, 28 de agosto de 2015 

 
 

 

http://www.fenasps.org.br/index.php/greve-no-servico-publico/885-criterios-para-composicao-do-comando-nacional-de-greve
http://www.fenasps.org.br/index.php/greve-no-servico-publico/885-criterios-para-composicao-do-comando-nacional-de-greve

