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INFORMATIVO 033 DO COMANDO NACIONAL DE GREVE 

 

RELATÓRIO DAS REUNIÕES NOS MINISTÉRIOS DO 

TRABALHO E DA SAÚDE 

 

  
 

 

RELATÓRIO DA REUNIÃO COM O MINISTRO DO TRABALHO 

 

 
 

Data: quarta-feira, 12 de agosto de 2015 

Local: gabinete do ministro do Trabalho, Manoel Dias, em Brasília/DF 

Participantes 

Pela FENASPS 

Cleuza Faustino (MG), Carlos Roberto (DF), Jorge Moreira (RS), Ana Lago (RS), Antônio 

Maués (PA), Áurea Risden (PR), Maria Eulália (RN), Deise do Nascimento (SP) e Domingos 

Lyrio (ES). 
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Pelo Governo 

Manoel Dias, ministro do Trabalho; Francisco Ibiapina, secretário executivo do MTE; Luiz 

Eduardo, coordenador-geral de RH e Tânia, assessora do ministro. 

 

Dando prosseguimento ao processo de negociação instalado no Ministério do Trabalho 

e Emprego (MTE), referente à pauta de reivindicações e reestruturação da tabela salarial, 

realizou-se nova audiência com o ministro do Trabalho, Manoel Dias, para retorno do 

encaminhamento da pauta de negociação. 

 

A FENASPS iniciou a audiência solicitando do secretário executivo resposta aos 

encaminhamentos expostos pelos representantes da Federação na audiência anterior, em 

que solicitou reunião conjunta dos secretários executivos dos três ministérios que fazem parte 

da Carreira da Previdência, Saúde e Trabalho (CPST) 

 

O secretário executivo informou inicialmente que para encaminhar documento 

assinado pelo ministro ao MPOG necessitaria do acórdão do GPCOT. Em seguida, o ministro 

participou da reunião e expusemos a necessidade urgente de encaminhar a discussão junto ao 

Secretário de Relações de Trabalho do Ministério do Planejamento (SRT/MPOG), Sérgio 

Mendonça, sobre a reestruturação da tabela salarial. 

 

O ministro então autorizou uma reunião extraordinária do GPCOT para que as 

entidades se posicionem em relação à tabela a ser referendada e enviada ao MPOG. Por 

autorização do ministro foi convocada reunião do GPCOT para esta terça-feira, 18 de agosto. 

 

 Em relação à questão da anistia da Greve de 2010: o ministro informou que o 

secretário executivo deverá discutir esta questão junto ao Planejamento com o Sérgio 

Mendonça. 

 

 Sobre condições de trabalho: a Fenasps reforçou a denúncia sobre as condições de 

trabalho nas Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego (SRTEs). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fenasps.org.br/index.php/noticias-sp-9550/930-informativo-n-22-do-comando-nacional-de-greve
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RELATÓRIO DA REUNIÃO COM A SECRETARIA EXECUTIVA DO 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 

 

 
 

Data: sexta-feira, 14 de agosto de 2015 

Local: sala de reuniões da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, em Brasília/DF 

Participantes 

Pela FENASPS 

Cleuza Faustino (MG), Carlos Roberto (DF), Hélio de Jesus (PR), Ana Lago (RS), Osmar 

Batista (PR), Sandra Maria (MG), João Paulo (SC), Laurizete Gusmão (DF), Gilberto dos 

Santos (SP) e Júlio Tavares (RJ). 

 

Pelo Governo 

Ana Paula Menezes, secretária executiva do Ministério; Eliana Pontes Cunha, coordenadora-

geral de Gestão de Pessoas; Danielle Magalhães, secretaria executiva da Mesa Setorial do 

MS, e Socorro, secretária de Assuntos Administrativos. 

 

Dando prosseguimento ao processo de negociação instalado no Ministério da Saúde, 

referente à pauta de reivindicações e reestruturação da tabela salarial realizou-se nova 

audiência com a secretária executiva nesta sexta-feira, 14 de agosto. A FENASPS iniciou a 

audiência solicitando da secretária executiva resposta aos encaminhamentos expostos pelos 

representantes da Federação na audiência anterior. 

 

A secretária executiva informou inicialmente que o Ministro da Saúde havia 

conquistado uma importante vitória, pois conseguiu retirar do projeto de ajuste fiscal a 

cobrança do SUS. Ana Paula informou que, atendendo a pauta da Federação, iria repassar os 

informes conforme solicitado: 
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Negociação Salarial: a secretária informou que nesta quinta-feira, 13, o ministro da 

Saúde, Arthur Chioro, almoçou com o ministro da Previdência Social, Carlos Gabas. 

Segundo a Sra secretária executiva, o almoço tinha o objetivo de articular sobre a proposta de 

carreira da Previdência, Saúde e Trabalho. Informou ainda que entrou em contato com o 

Ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, e com o Secretário de Relações do Trabalho, 

Sérgio Mendonça, cobrando o atendimento da pauta da carreira (PST) em relação à 

negociação salarial. 

 

 

Duplo Vínculo: a Coordenadora de Gestão de Pessoas informou que encaminhará à 

Federação documento com autorização do Ministério da Saúde para resolver a situação dos 

servidores com duplo vínculo. Em relação às demissões efetivadas a discussão será em 

momento posterior.  

 

Concurso Público: segundo informação da Coordenadora Eliane, foi solicitado ao 

Ministério do Planejamento a abertura de 4.000 vagas para o Ministério da Saúde. Foi 

informado ainda que o Ministro da Saúde NÂO autorizou concurso para a EBSERH.  

 

Jornada de Trinta Horas para os servidores cedidos: as alterações na Portaria de 

Cedência deverão ocorrer no Grupo de Trabalho de Cedência. Em razão do cancelamento das 

reuniões dos GTs, face à greve na Saúde e negociações em curso, a Secretaria Executiva fará 

contato com todos os Secretários Estaduais e municipais de Saúde solicitando a não cobrança 

de jornada de 40 horas até que sejam feitas as alterações necessárias na PORTARIA Nº 243, 

DE 10 DE MARÇO DE 2015. 

 

Condições de Trabalho: foi informada aos representantes do Governo a situação 

caótica de condições de trabalho vivenciado pelos servidores no Núcleo Estadual de São 

Paulo. A informação repassada é de que a Coordenação de Pessoas solicitou agilidade ao 

Ministério do Planejamento na indicação do nome que irá substituir a atual Gestora Ione e 

que no inicio de setembro, o Secretário de Assuntos Administrativos visitará o Núcleo em 

São Paulo. Informou ainda que estão fazendo vistorias em todos os Núcleos Estaduais com o 

objetivo de sanar problemas estruturais e condições de trabalho. 

 

100 pontos para servidores cedidos: segundo a Coordenadora de Gestão de Pessoas, 

essa demanda será tratada após conclusão do processo de negociação em curso. 

 

Servidores Anistiados: o Ministério do Planejamento está aguardando o encerramento 

do processo de negociação salarial para então discutir a questão dos servidores anistiados. Os 

representantes da Federação expuseram a preocupação com os servidores e familiares 

envolvidos neste processo. 

 

Capacitação: os representantes da Federação expuseram a preocupação com o difícil 

acesso dos servidores à qualificação disponibilizada pelo ministério. A Coordenadora de 
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Gestão de Pessoas informou que a CGESP está debruçada sobre esta questão, pois tem 

recebido várias reclamações de servidores. 

 

INCA: Eliane informou que a Fundação deverá sair do INCA até o final de Dezembro 

e que haverá concurso especial pela especificidade do trabalho. 

 

GDM-PST - Gratificação da carreira dos médicos: a coordenadora informou que o 

governo está verificando a questão. 

 

FORTALECER OS COMANDOS ESTADUAIS DE GREVE E 

RESPONDER SOMENTE ÀS ORIENTAÇÕES OFICIAIS DO COMANDO 

NACIONAL E ESTADUAIS! 

 

NENHUM PASSO ATRÁS: MANTER E AMPLIAR A 

GREVE! 
  

Brasília, 14 de agosto de 2015 

 

 


