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INFORMATIVO 018 DO COMANDO NACIONAL DE GREVE 

 

 
 

Com a adesão do Amazonas, todos os estados mais o Distrito Federal estão com servidores 

da base da Fenasps paralisados, ao 23° dia de greve. O índice de paralisação nacional se manteve 

na média dos 80%, com participação na greve de mais de 1.100 APS, e em alguns Núcleos do 

Ministério da Saúde e do Trabalho, em todo Brasil.  

 

Nesta quarta-feira, 29 de julho, houve reunião no Ministério do Planejamento com o 

Secretário de Relações de Trabalho (SRT), Sérgio Mendonça, sua secretária adjunta, Edina 

Rocha; o assessor de gabinete da SRT, Vladimir Nepomuceno, o ministro da Previdência Social, 

Carlos Gabas, e a presidente do INSS, Elisete Berchiol.  

 

A reunião teve início com a apresentação da SRT da mesma proposta de reajuste salarial 

de 21,03%, parcelados em quatro anos, aumento dos benefícios sociais e aposentadoria pela 

média, propostas já apresentadas anteriormente em outras reuniões. Isso sem apresentar por 

escrito, após uma rodada de falas dos representantes do Comando Nacional de Greve da 

FENASPS, em que foi reafirmada a posição de que os pontos apresentados fazem parte da pauta 

geral do conjunto dos Servidores Públicos Federais, conforme dito em reunião anterior pelo 

secretário.  

 

A expectativa da reunião era que a pauta específica de reivindicações dos servidores das 

carreiras do Seguro e da Seguridade Social fosse respondida por escrito, tendo como ênfase a 

incorporação da GDASS, 30 horas para todos sem redução salarial, Concurso Público, Plano de 

Carreiras, insalubridade para todos, anistia da greve de 2009 (devolução dos valores), 
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rediscussão dos processos do trabalho no INSS (Plano de Ação, Turno Estendido, Indicadores, 

Ritmos e Tempos e Condições de trabalho), etc. 

 

O ministro Gabas explicou sua presença enquanto servidor da casa e iniciou sua fala 

abordando a conjuntura de crise econômica do país, mas entende ser importante encontrar saídas 

para resolver a greve. Gabas afirmou que necessita ter uma posição das entidades a fim de 

discutir com a Presidenta da República e com setores internos do governo. 

 

De nossa parte reafirmamos a pauta já entregue em janeiro de 2015 e que o governo 

precisa responder por escrito para que possamos apresentar nas assembleias estaduais e plenárias 

nacionais. 

 

Os representantes do governo solicitaram alguns minutos para conversar e em seu retorno 

nos disseram que tinham necessidade de mediar conversas internas marcando reunião para 

esta quinta-feira, 30 de junho, às 13h, no Ministério do Planejamento, após a reunião que 

acontecerá na Direção Geral do INSS, às 9h, sobre processos de trabalho no instituto. 

 

Nesse momento, é importante que os servidores se mantenham em greve, intensificando as 

manifestações de rua. Nenhuma proposta do governo foi apresentada ainda. Orientamos 

novamente que os servidores confiem somente nos informativos da Fenasps, não se deixando 

levar pelas informações extraoficiais divulgadas nas redes sociais. Vamos à luta, rumo à 

paralisação de todos os locais de trabalho do País!  

 

 
 

Brasília, 29 de julho de 2015. 

Comando Nacional de GREVE da FENASPS – CNGF 


