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INFORMATIVO 047 DO COMANDO NACIONAL DE GREVE 

 

  

 

O último dia de agosto, 56° dia da greve nacional, foi marcado por duas reuniões que 

só foram possíveis com a mobilização dos trabalhadores do Seguro e da Seguridade Social 

nas últimas semanas. Pela manhã, o Comando Nacional de Greve da Fenasps (CNGF) se 

reuniu com o Secretário de Relações de Trabalho do MPOG, Sérgio Mendonça, e equipe, e 

mais o conjunto dos Servidores Públicos Federais (SPFs). 

 

Mendonça assumiu o compromisso de discutir internamente com o governo a questão 

da flexibilização do prazo de negociação em quatro anos, proposta de nenhuma categoria do 

funcionalismo em greve aceitou. Sobre as negociações específicas, o governo ainda vai 

discutir com as entidades sindicais. 

 

A SRT/MPOG confirmou que o governo determinou corte de ponto, porém cada órgão 

fez conforme sua autonomia e estes responderão por seus atos. Mas, afirmou que, se as 

negociações específicas avançarem, o corte de ponto poderá ser resolvido no curto prazo, 

sem, contudo, adiantar qual é a posição do governo sobre questões que estão levando ao 

impasse.  

 

O CNGF cobrou da SRT sobre as consignações não descontadas de mais de 100 

sindicatos, sendo sete da base de FENASPS – dos estados RO, AM, SP, PB, SP, ES e BA, 

solicitando autorização do governo para desconto via Banco do Brasil e/ou outros bancos.  

 

Ao final, Sérgio Mendonça disse que responderá nos próximos dias qual a posição 

oficial do governo sobre as entidades de que não aceitarem a proposta do governo, seja em 

quatro anos, ou menos. Enfim, a tônica das reuniões têm sido a mesma: nada além de 

enrolação. 

 

Ficou então definido que haverá nova reunião entre as entidades e o governo no 

decorrer dos próximos dias para que o governo responda concretamente qual é o limite para 

as negociações, e no caso daqueles setores que não assinarem acordo se terão direito ou não a 
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receberem o percentual de 5,5% e/ou fechar negociações específicas, pois o governo 

condicionou todos os acordos à concordância com 4 anos de recomposição salarial. 

 

Reunião com o ministro da Previdência 

Às 15h, o CNGF se reuniu com o ministro da Previdência Social, Carlos Gabas, e seu 

secretário-executivo, Marcelo de Siqueira. A FENASPS cobrou resposta do ministro sobre os 

pontos específicos da pauta do Seguro Social: 1. Aumento de Verbas para fazer correção 

salarial com base no valor extraordinário do orçamento para reestruturação da Carreira; 2. 

Decreto para as 30 horas; 3. Progressão Funcional em 12 meses com reenquadramento dos 

servidores que sofrerem prejuízos funcionais.  

 

  
 

Outras questões, como alteração na IN 74; incorporação da GDASS e deixar 

percentual fixo de 70 pontos e/ou ver como poderia incluir esta parte nos salários; alteração 

no Plano de Ação e encaminhamentos sobre condições de trabalho e resolução dos problemas 

de Insalubridade alterando ON 06 do MPOG, e devolução dos descontos de 2009, também 

foram discutidas. 

 

Diante dessa postura intransigente do governo, as entidades sindicais pressionaram o 

Ministro para responder concretamente as reivindicações. Na avaliação do Comando, a hora 

da verdade está chegando! Vamos manter a firmeza na luta para romper com 

esta posição inflexível do governo!  
 

O CNGF novamente reitera a importância de manter, ampliar e fortalecer as atividades 

que deem visibilidade à greve, inclusive com atos nas cinco superintendências regionais e nas 

gerências executivas do INSS, bem como nos Núcleos Estaduais da Saúde e 

Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego (SRTEs). 

 

Também reforçamos o novo calendário de mobilização para esta semana, com 

destaque para a Plenária a ser realizada no dia 3 de setembro, às 10h, na sala 10 do Hotel 

Nacional. Veja abaixo calendário completo: 
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 31 de agosto a 1° de setembro – indicativo de assembleias convocadas pelos 

sindicatos estaduais; 

 3 de setembro, quinta-feira – Plenária Nacional de Greve da FENASPS, em 

Brasília, na sala 10 do Hotel Nacional. 

 

Novamente, o CNGF reitera a solicitação para que os estados mandem contribuições 

para o Fundo de Greve para ajudar na estruturação das atividades do próximo período e 

informem o quadro de greve na Saúde e no Trabalho.  

 

ATENÇÃO: o CNG solicita que os sindicatos estaduais encaminhem as atas 

constando os representantes, eleitos em assembleia, dos comandos estaduais de 

greve, conforme os critérios publicados no site da Fenasps.  
 

As oposições e os sindicatos não filiados também podem eleger delegados à 

Plenária de Greve desde que cumpram os critérios estatutários da FENASPS que estão 

disponíveis no site da FENASPS. 

   

 

A GREVE CONTINUA ATÉ A VITÓRIA! 
 

 

Brasília, 31 de agosto de 2015 

 
 

 

http://www.fenasps.org.br/index.php/greve-no-servico-publico/885-criterios-para-composicao-do-comando-nacional-de-greve

