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Informativo n. 003 – Comando Nacional de Greve 

 

 

 

GREVE COMEÇA COM FORÇA TOTAL 

  

 

A greve dos servidores do INSS começou com força total em todo País, paralisando Agências da 

Previdência Social em 21 Estados no primeiro dia 07 de Julho. Em diversos Estados houve adesão dos 

Servidores do Ministério da Saúde, Ministério do Trabalho e Emprego e os trabalhadores da ANVISA estão 

em processo de mobilização. 
 

 O Comando de Greve está fazendo o levantamento do total de APS paralisadas em cada Estado para 

construirmos um quadro Nacional. Mas, as informações de ontem apontavam adesão de 80% em todo País. 

A paralisação de esta ocorrendo nos Estados: AP - BA - CE - DF - GO - MA - MG - MS - MT - PA - PB - 

PE - PI - PR - RJ - RN - RS - SE - SC - SP e TO. 
 

 E importante à realização de Assembleias Gerais de Greve para organizar ações e eleger 

representantes dos Estados para o Comando Nacional de Greve. 
  

No dia 09 de julho, as Entidades dos SPF realizará reunião Jurídica, em Brasília,  para tratar das 

questões legais do movimento grevista.  
 

O Comando avalia ser fundamental consolidar a greve em todos os Estados, realizando atividades de 

rua nas capitais e cidades, mobilizando ao máximo os trabalhadores para estarem nas Marchas, em Brasília, 

entre os dias 21 a 23 de julho, para responder, na luta, a indiferença do governo com as reivindicações dos 

trabalhadores. 
  

Seguirá, ainda hoje, documento com os critérios para composição do Comando de Greve, bem como 

os valores das contribuições dos Estados para o fundo de greve nacional custear as despesas de mobilização.  

  

A greve segue forte e firme. Agora e hora de colocarmos o bloco nas ruas ate a vitória. 

 

 

AUDIÊNCIA NA SRT- MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. 

 

 Conforme convocação feita as Entidades que compõem o Fórum dos Servidores Públicos Federais, 

no dia 07 de julho/15 foi realizada audiência com Secretário de Relações do Trabalho, Sérgio Mendonça e 

sua equipe, para retomar o processo de negociação. Pela Fenasps participaram Moacir Lopes e José Campos 

Ferreira. 
 

 Inicialmente, os representantes do governo tentaram desqualificar as Entidades do Fórum que estão 

em greve, com a postura querer receber apenas 1 (um) representante, por entidade, e tentando colocar na 

mesma reunião representantes de associações que não tiveram nenhuma contribuição na mobilização dos 

SPF. Sendo que estes não tem legitimidade para negociar em nome dos servidores. Sendo que os 

representantes das Entidades, ligadas ao Fórum, não aceitaram esta posição o que obrigou a SRT a receber 2 

(dois) representantes de cada Entidade  para discutir os pontos da pauta. 
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 O Secretário Sergio Mendonça iniciou a reunião dizendo que "houve um mal entendido na última 

reunião, um problema de comunicação", porque em nenhum momento foi condicionado às Entidades 

aceitarem o reajuste do governo como política plurianual ou em 4 anos, a continuidade das negociações 

especificas, incluindo as questões dos benefícios sociais.   
 

 Os representantes das entidades disseram a Secretário que as categorias recusaram a proposta de 

correção salarial escalonado em 4 anos, totalizando 21%, quando a inflação projetada poderá chegar a 30%. 

Somente em 2015 as perdas ultrapassariam 4,5%. E, portanto os servidores não concordam com esta política 

de congelamento salarial, diante de uma inflação prevista para ficar entre 8,32 a 9%.  E, considerando estas 

questões, as entidades reafirmam manter a reivindicação de 27,03% nos salários, e que o governo responda 

formalmente a pauta de reivindicações, incluindo quais são as propostas para correção dos benefícios 

sociais, tickets refeição, auxílio creche e plano de Saúde suplementar e começar a estabelecer as negociações 

especificas para reestruturação das Carreiras.  
 

Na sequência, o governo sinalizou que é possível avançar nas questões, flexibilizando nos pontos que 

não tenham impactos econômicos: negociação coletiva de trabalho e negociações especifica. Explicou, 

ainda, que para além do percentual de reajuste plurianual em 4 anos, foi incluído no orçamento verbas para 

Concurso Público, Reestruturação de Carreiras, além do crescimento vegetativo da folha de pagamento.  
 

 As entidades cobraram do Secretário e da sua equipe uma posição formal para responder as 

demandas e estabelecer as negociações com as questões do Índice de Reajuste, Convenção 151 da OIT, 

Benefícios Sociais e Negociações Específicas; com realização de reunião o mais urgente possível. 
   

 Os representantes do governo disseram que existe uma distância entre a proposta dos servidores e a 

do governo, mas que teria que levar este debate para o Grupo de Ministros do Conselho Econômico para 

discussão, e que a palavra final caberá a Presidente Dilma definir a questão. E propuseram nova reunião ate 

dia 21 de Julho para retomar a negociação. 

 

 

 

 

 

Brasília, 08 de julho de 2015. 

Comando Nacional de Greve 


