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INFORMATIVO 007 - COMANDO NACIONAL DE GREVE 

 

 
 

Na noite desta segunda-feira, 13 de julho, a Fenasps realizou reunião com o ministro da 

Previdência Social, Carlos Gabas, a presidente do INSS, Elisete Berchiol, e o diretor de Gestão de 

Pessoas do INSS, José Nunes, no gabinete do senador Paulo Rocha. Também participaram demais 

assessores do ministério e do INSS. 

 

A FENASPS reapresentou a pauta de reivindicações focando nas questões específicas do 

INSS: incorporação da GDASS, jornada de trabalho de 30h semanais, a questão das metas e índices, 

Instrução Normativa (IN) 74, treinamento, dentre outras. 

 

O ministro Gabas disse que está gestionando junto ao Ministério do Planejamento (MPOG) 

para se avançar na pauta geral e na pauta específica dos servidores do INSS. Ele se diz aberto ao 

diálogo para buscar uma solução rápida para a greve. Gabas voltou a falar na questão do reajuste 

fiscal e colocou que há um paradoxo, frente ao MPOG, entre reivindicar concurso e reduzir a 

jornada.  

 

Entretanto, o ministro da Previdência reconhece como legítimas as reivindicações e que nesta 

terça-feira, 14, vai se reunir com Sérgio Mendonça, da Secretaria de Relações de Trabalho do 

MPOG, para tratar desses assuntos para levar ao ministro da pasta, Nelson Barbosa. Se houver 

avanço dentro do governo, poderá ser marcada nova reunião ainda esta semana. 
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Ao mesmo tempo, acertamos o início das reuniões para tratar dos índices, metas, tempos de 

trabalho, IN 74, etc. A reunião para tratar inicialmente da IN 74 será nesta quinta-feira, 16 de julho, 

com a direção do INSS. 

 

O senador Paulo Rocha informou que já fez contato com senadores da base do governo para 

tramitação do PDS 538/2012, que trata da anistia da greve de 2009 dos servidores do INSS, e 

sugeriu procurar lideranças do governo no Senado para acelerar a votação.  

 

 
 

Também, o senador assumiu o compromisso de intermediar a negociação com os Ministros 

do Planejamento e Previdência para buscar uma solução para a greve. Embora tenhamos aberto 

diálogo ainda não tem solução para as reivindicações dos trabalhadores da greve.  

 

Vale lembrar que a greve continua consolidada com índices diferenciados nos seguintes 

estados AC - AL - AM - AP - BA - CE - DF - GO - MA - MG - MS - MT - PA - PB - PE - PI - 

PR - RJ - RN - RS - SE - SC - SP e TO. Os estados de RO e ES farão assembleia e estarão em 

greve no decorrer da semana. 

 

Brasília, 14 de julho de 2015 

 

 


