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INFORMATIVO 053 DO COMANDO NACIONAL DE GREVE 

 

Os trabalhadores do Seguro e Seguridade Social intensificaram as ações em todo 

o país com objetivo de impedir que os representantes do governo cometam mais uma 

injustiça contra os trabalhadores em greve. Estes fatores foram determinantes para o 

fortalecimento da luta.  

 

Nesta sexta-feira, 11, o Comando Nacional de Greve da Fenasps (CNGF) 

concedeu entrevista coletiva à imprensa para passar nossa posição sobre a greve e 

denunciar o desmonte da Previdência Social.  

 

 
 

Fazendo um balanço de todas as ações realizadas, particularmente nesta semana, 

com ocupações em várias Superintendências Regionais e Gerências do INSS, o CNGF 

salienta que esta pressão dos trabalhadores foi fundamental para o governo convocar 

duas audiências na Secretaria de Relações de Trabalho do Ministério do Planejamento 

(SRT/MPOG) para esta segunda-feira, 14 de setembro.  

 

A primeira, às 17h, será para tratar especificamente da pauta de reivindicações 

da carreira do Seguro Social (INSS), enquanto na seguinte, às 19h, será a vez da pauta 

da carreira da Previdência, Saúde e Trabalho (PST). 

 

Mais uma vez o CNGF conclama a todos os servidores a manter as ações de 

mobilização em todo o país. Neste momento decisivo de greve, os trabalhadores 

devem intensificá-las nacionalmente! 
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Na entrevista coletiva, CNGF reafirmou toda a pauta de reivindicações para a população e 

mais uma vez reforçou a greve no Seguro e Seguridade Social na ordem do dia  

 

Também nesta sexta, 14, houve reunião do Grupo Permanente de Discussão 

sobre Condições de Trabalho no Ministério do Trabalho e Emprego (GPCOT/MTE), 

na qual foi aprovada pelas entidades sindicais nova redação da portaria do MTE n° 

2551, de 2010, que prevê a liberação de servidor para atividades sindicais, que ainda 

será apreciada pelo setor jurídico do ministério antes de ser remetida para publicação 

no Diário Oficial da União (DOU). 
 

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, 11 de setembro de 2015 

 

 


