INFORMATIVO 035 DO COMANDO NACIONAL DE GREVE
A greve nacional chega ao 43° dia, nesta terça-feira, 18 de agosto, em plena
ascensão, no INSS em todos os estados do país, e com cada vez mais paralisações nos
núcleos estaduais da Saúde e nas Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego
(SRTEs).
Nesta terça-feira, 18, o Comando Nacional de Greve da Fenasps (CNGF)
realizou diversas atividades em Brasília, começando por um agitado ato no edifíciosede do INSS, bloco O do Setor de Autarquias Sul, com apitaço e falas de vários
servidores grevistas. Contudo, não houve audiência da direção geral do INSS com os
trabalhadores.
Ainda hoje, representantes do CNGF estiveram no Senado realizando reuniões
com diversos parlamentares, que estão compelindo o governo a agendar audiências
com as entidades representativas dos setores em greve para que as negociações se
iniciem.
Foram apresentados aos senadores contracheques com descontos absurdos,
como de servidores que estavam em férias e licença-saúde e descontos que resultaram
num valor líquido negativo. Os representantes do CNGF salientaram que este corte é
ilegal, já que desrespeita a legislação vigente, o RJU e não tem amparo do Superior
Tribunal de Justiça (STJ). Em relação aos servidores do Seguro Social que estão
cedidos, a Fenasps está tomando, política e juridicamente, providências coletivas para
cobrar uma solução do governo sobre o corte de ponto.
Vale ressaltar que, em vários estados, foi relatado que estão ocorrendo entregas
coletivas de cargos de chefias do INSS em solidariedade à greve e em repúdio ao corte
de ponto que ameaça e constrange os trabalhadores.
Também nesta terça-feira, 18, houve reunião do Grupo Permanente de
Discussão sobre Condições de Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego
(GPCOT/MTE), para discutir a proposta remuneratória dos servidores deste ministério.
Embora as três entidades tivessem definido a apresentação da tabela de
equiparação salarial que já vem sendo discutida na Mesa Setorial de Negociação
Permanente da Saúde já há algum tempo, inclusive combinada na reunião preparatória,
houve um impasse inicial por falta de entendimento de que essa tabela não teria muita
diferença com a outra, que havia sido apresentada por outra entidade sindical, com
dados fornecidos pelo Dieese. No final, o MTE acatou a proposta de equiparação e a
Fenasps e as outras entidades vão encaminhá-la então ao Ministério do Planejamento
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para que seja negociado conjuntamente com os ministérios que compõem a carreira da
Previdência, Saúde e Trabalho (CPST).
O CNGF nesta quarta, 19, vai continuar com as atividades no Congresso
Nacional e nos ministérios, articulando atividades de rua e com os parlamentares
pressionando o governo.
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, 18 de agosto de 2015
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