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INFORMATIVO 010 DO COMANDO NACIONAL DE GREVE 

GREVE DA SAÚDE E MTE E AS NEGOCIAÇÕES COM O GOVERNO 

 
 A greve no Seguro e Seguridade Social começou no dia 7 de julho, e após 10 dias as 

atividades continuam paralisadas nos Estados AC, AL, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, 

MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RN, SE, SC, SP e TO. 

 

O movimento paredista da Saúde e Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) 

começou no Paraná, Minas Gerais, com paralisações em São Paulo, Santa Catarina e Distrito 

Federal, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraíba, Piauí, Pará, colocando a categoria no centro 

do processo de luta e, portanto, com condições de impor ao governo a negociação específica 

da pauta de reivindicação da Seguridade Social.  

 

As entidades que compõem a Mesa Nacional de Negociação do SUS encaminharam 

documento (cópia anexa) e estão pressionando o ministro da Saúde, Arthur Chioro, a assumir 

a frente das negociações para exigir do Ministério do Planejamento o atendimento das 

reivindicações destes trabalhadores, expressada no Memorando 097 de 20 de março 2015, 

onde o ministro Chioro assumiu compromisso de fazer reestruturação da Carreira (cópia 

anexa) e portanto não vamos cobrar nas ruas o cumprimento do termo assinado. 

 

 Embora haja alguns sindicatos estaduais filiados à CONDSEF e à CNTSS que não 

entraram em greve, dificultando a pressão permanente em Brasília, vamos ocupar o Distrito 

Federal na semana de 21 a 23 de julho para obrigar a abertura imediata de negociação da 

pauta geral e pauta específica da Seguridade Social! 

 

 Portanto, é fundamental que todos os Estados que ainda não tem Greve na Seguridade 

Social realizem nos próximos dias assembleias e atividades nos Escritórios Regionais para 

paralisar estes setores para fortalecer a reivindicação da categoria junto ao governo.  

 

O processo de negociação da Saúde, Trabalho e Previdência Social, está sendo feito 

nas negociações especificas no Ministério do Planejamento, com a participação das três 

Entidades Nacionais – FENASPS, CNTSS e CONDSEF. Já foi realizada audiência em maio 

e estamos pressionando o governo para abertura do processo de negociação específica para 

dar prosseguimento às demandas apresentadas. 

 

O Comando Nacional de Greve convoca todos os trabalhadores para vir em 

caravanas a Brasília na semana de 21 a 23 de julho.  

VAMOS COBRAR DO GOVERNO O ATENDIMENTO DAS 

REIVINDICAÇÕES, VAMOS À LUTA, VAMOS OCUPAR BRASÍLIA! 
 

 

Brasília, 17 de julho de 2015 


