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INFORMATIVO 039 DO COMANDO NACIONAL DE GREVE 

 

  

Audiências no Palácio do Planalto (à esquerda), na PGR e atos nos ministérios da Saúde e do 

Planejamento dão ainda mais vigor à greve, que chegou hoje aos 45 dias 

 

45 dias de greve: essa foi a marca alcançada nesta quinta-feira, 20 de agosto, 

com o grande fôlego demonstrado pela categoria mobilizada em todos os estados do 

país. Na noite dessa quarta-feira, 19, representantes dos Comandos Nacional e 

estaduais de Greve, com muita energia, saíram da sede da Fenasps, após a reunião do 

CNG da federação, para uma vigília em frente ao Palácio da Alvorada, residência 

oficial da presidente Dilma Rousseff, aproveitando a ocasião da visita da chanceler da 

Alemanha, Angela Merkel, que reuniu no local diversos ministros dos dois países. 

 

Já na manhã desta quinta-feira, 20, os representantes dos comandos se dividiram 

em três importantes tarefas. Na Procuradoria-geral da República (PGR), servidores 

solicitaram intervenção do secretário de Relações Institucionais da PGR, Dr Peterson 

de Paula, junto ao governo para buscar uma solução para a greve. Participaram desta 

reunião representantes dos estados BA, DF, MG, RJ, RS e SP. 

 

Esta reunião teve início com a explanação por parte dos representantes da 

FENASPS sobre várias pautas: a questão da greve, práticas antissindicais, condições 

de trabalho, assédio moral, metas, gratificações produtivistas, dentre outras medidas 

impostas pelo INSS aos servidores. Foi entregue um dossiê completo ao procurador, 

com o relatório do Tribunal de Contas da União (TCU) que apontou falhas na gestão 

do INSS (disponível no site da Fenasps), e a Instrução Normativa (IN) n° 74 (cuja 

análise da Fenasps está disponível no site da federação), que pune os servidores por 

erros causados por inconsistência de sistema, erro de informações, falta de perícia em 

documentos, dentre outros problemas. 

 

Após ouvir atentamente à explanação dos trabalhadores, o Dr. Peterson 

informou que na greve anterior ele estava na Secretaria de Seguridade na Procuradoria-

http://www.fenasps.org.br/index.php/noticias-sp-9550/715-relatorio-do-tcu-aponta-falhas-e-problemas-na-gestao-do-inss
http://www.fenasps.org.br/index.php/noticias-sp-9550/768-fenasps-cobra-revogacao-da-in-74-em-audiencia-com-presidente-do-inss
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geral do Distrito Federal e que agora ele estava substituindo o Procurador-geral da 

República, Rodrigo Janot, e que por essa razão ele não poderia encaminhar as 

denúncias sem consultá-lo, que conversaria com o mesmo e se não fosse possível 

encaminhar, enviaria para os procuradores responsáveis no DF esta denúncia para as 

providências cabíveis. 

 

Ainda na manhã desta quinta, 20, foi realizada uma reunião dos representantes 

dos estados MS, PR, RJ e RN com Manoel Messias, da Assessoria da Presidência da 

República, que agendou reunião com o secretário de Relações de Trabalho do 

Ministério do Planejamento, Sérgio Mendonça, às 14h de hoje. Esta reunião, 

entretanto, foi postergada para as 18h desta quinta, 20, na qual será retomado o diálogo 

para voltar às negociações com o governo.  

 

Além disso, trabalhadores fizeram ato na sede do INSS, em Brasília, de onde 

rumaram para os ministérios da Saúde e do Planejamento, onde neste último realizam 

vigília, acompanhando as negociações que começarão às 18h. Mais informações 

sobre esta reunião no Informativo 040 do CNG da Fenasps. 

 

Por fim, o CNGF reafirma a solicitação para que os estados mandem 

contribuições para o Fundo de Greve para ajudar na estruturação das próximas 

atividades. 

 

 

NENHUM PASSO ATRÁS: MANTER E AMPLIAR A 

GREVE! 
  

Brasília, 20 de agosto de 2015 

 

 


