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ENCONTRO NACIONAL DOS TRABALHADORES DA SEGURIDADE SOCIAL 

 

 
 

Data: 31 de maio de 2015 

Local: Sede da FENASPS, em Brasília. 

Estados presentes: SP-RS-RN-PR-PB-MG-SC-CE-ES e Oposição do DF 

Nº de participantes: 54 

 

 No Encontro Nacional dos trabalhadores da Seguridade Social, realizado no dia 31 de 

maio de 2015, em Brasília, após os debates, os presentes aprovaram o indicativo de Greve, 

por tempo indeterminado, a partir do dia 7 de julho de 2015 e demais propostas. 

 
 

Sem perspectiva de atendimento das reivindicações, uma vez que o governo Dilma 

aprovou o reajuste fiscal, aprofundando os ataques ao conjunto dos trabalhadores do setor 

público e privado; retirando conquistas históricas da classe trabalhadora; agravando a crise 

no país em um momento de recessão econômica e crescimento do desemprego; impondo o 

projeto de terceirização; pondo fim aos direitos trabalhistas; política de exigência do FMI e 

do sistema financeiro internacional com objetivo de aumentar o lucro dos banqueiros e 

superávit fiscal para o pagamento dos juros da Divida Pública. 

 

 Portanto, a greve torna-se um instrumento indispensável para que a categoria possa 

manter os seus direitos e impedindo que outros possam ser retirados. E, neste sentido os 

participantes do Encontro aprovaram as seguintes propostas: 
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1. Realizar Ato Público dia 1º de junho – em frente ao Ministério da Previdência Social; 

 

2. Indicar aos sindicatos Estaduais a construção da Greve unificada com os Servidores 

Públicos Federais; 

 

3. Instalação do Comando de Mobilização a partir de 1º de junho; 

 

4. Discutir nas assembleias estaduais a forma de fazer a greve em cada local de trabalho; 

 

5. Discutir a possibilidade de construir grupos virtuais nas redes sociais para realizar a 

construção da greve unificada; 

 

6. Que os sindicatos realizem campanha de criação de Fundo de Greve; 

 

7. Que a Fenasps oficialize a greve ao governo; 
 

8. A Fenasps deverá garantir apoio politico e financeiro as oposições dos estados na 

construção da greve unificada; 

 

9. Que na discussão de construção da greve unificada na Seguridade Social seja priorizada a 

Incorporação das Gratificações e a Carreira; 
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10. Divulgar amplamente a campanha salarial de 2015 dos SPF; 

 

11. Organizar as atividades/calendário de greve em conjunto com os servidores federais;  

 

12. Que os sindicatos chamem os servidores aposentados para a luta; 

 

13. Uniformizar o ponto eletrônico nos locais de trabalho.   

 

14. Orientar os sindicatos em realizar levantamentos das condições de trabalho nos Núcleos 

Estaduais do Ministério da Saúde indicando os locais onde necessitam de interferência para 

melhorias; 

 

15. Fazer outdoor onde for possível, denunciando os deputados que votaram contra os 

trabalhadores nas MPs 664, 665 e PL 4330; 

  

16. Que a Fenasps em conjunto com os sindicatos estaduais criem campanhas de divulgação 

dos direitos retirados pelo governo por meio das MPs 664/665 e PL 4330; 
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17. Que a Fenasps indique aos sindicatos a construção de ações de “massa” regionalizadas, 

na construção de mobilizações da greve unificada dos SPF; 

 

18. Em defesa da paridade: construindo documento denunciando a perda de salários quando 

da aposentadoria; 

 

19. Buscar estratégias para evitar o desconto dos salários cortados na última greve no 

Ministério de Trabalho e Emprego e no Ministério da Saúde; 

 

20. Se posicionar contrários à entrada de capital estrangeiro na saúde - Lei 13.097/2015, 

denunciando o descumprimento pelo governo da ADIN 5.239, já julgada favorável à 

inconstitucionalidade do ato pelo STF. 

- Encaminhar a respectiva ADIN para parecer da assessoria jurídica da Fenasps; 

 

21. Que a Fenasps encaminhe aos membros do Grupo Permanente de Discussão das 

Condições de Trabalho (GPCOT/MTE) e aos respectivos sindicatos as convocações 

recebidas do MTE, alusivas às reuniões, para que os referidos possam ser liberados para 

participação. 

 

 

 

 

Brasília, 1º de junho de 2015. 

 

Secretaria de Seguridade Social 

Secretaria de Organização 


