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INFORMATIVO 051 DO COMANDO NACIONAL DE GREVE 

 

 

TRABALHADORES OCUPAM SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL V DO 

INSS EM BRASÍLIA 

 

Cerca de 50 servidores do Seguro e da Seguridade Social de vários estados ocupam, desde 

as 6h desta quarta-feira, 9 de setembro, a Superintendência V do INSS, em Brasília. Esta é 

responsável pelas agências do INSS no Norte e Centro-oeste do país. Os trabalhadores não 

arredaram o pé do local e vão passar a noite desta quarta-feira na Superintendência. Ocupações 

vêm sendo realizadas em outras partes do país, como em Minas Gerais, por exemplo. 

 

Os servidores estão em greve nacionalmente, não custa lembrar, desde o dia 7 de julho, 

completando, portanto, 65 dias nesta quarta, dia 9. Vale lembrar também que as principais 

reivindicações da categoria do Seguro e da Seguridade Social - carga horária de 30 horas 

semanais, incorporação das gratificações ao vencimento básico e política salarial com reajuste de 

27,5%, considerando as perdas com a inflação acumulada - não foram aceitas pelo governo, 

conforme Informativo do Comando Nacional de Greve da Fenasps (CNGF) n° 50. 

 

Esta ação também ocorre devido ao corte de ponto dos servidores e à falta de empenho do 

governo em negociar o fim da greve, que já dura mais de dois meses. 

 

Após ocupação na Superintendência, o governo acenou para que fossem retomadas as 

negociações, mas até o fechamento deste Informativo não havia sido marcada nenhuma audiência 

com o Ministério do Planejamento (MPOG).  

 

É importante salientar que as ações do Comando Nacional hoje no Congresso Nacional 

forçaram o governo a sinalizar com a continuidade dos debates dos pontos de pauta, reafirmando 

http://www.fenasps.org.br/index.php/58-destaque/1007-informativo-n-50-do-comando-nacional-de-greve
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inclusive que, tão logo as negociações estejam concluídas, o governo devolverá os salários 

descontados dos servidores em greve.  

 

  
Além da energia dos trabalhadores, suporte estrutural ajudou-os a passar dia e noite na 

superintendência 

 

Porém, como esta semana a folha de pagamento será fechada, é fundamental que os 

comandos estaduais de greve sigam as orientações de realizar ações em todas as Gerências e 

Superintendências do INSS, bem como nos Núcleos Estaduais de Saúde e Superintendências 

Regionais do Trabalho e Emprego (SRTE), para processo de sensibilização dos gestores sobre o 

corte de ponto. 

 

Considerando que esta semana é de grande importância para os rumos do movimento, é 

fundamental fortalecer a greve em todos os locais de trabalho!   

 

Vamos continuar firmes, sem desespero, sem recuo, organizando Fundos de 

Solidariedade e fortalecendo os Comandos de Greve. Vamos manter a 

greve! Vamos manter a categoria em luta! Nenhum passo atrás! 

 

RETROCEDER, JAMAIS! AVANÇAR SEMPRE! 
 

Brasília, 9 de setembro de 2015 

 

 


