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INFORMATIVO 021 DO COMANDO NACIONAL DE GREVE 
 

 

UMA GREVE PARA FICAR NA HISTÓRIA DOS TRABALHADORES! 
 

 O governo Dilma para fazer ajuste fiscal, fez reformas sindical e Previdenciária, retirando 

conquistas históricas da classe, alterando o seguro desemprego e defeso, mudando as regras para as 

aposentadorias com o fator 85 e 95, aumentando os juros, mergulhando o País numa profunda crise 

econômica e política, aumentando o desemprego e a desesperança dos trabalhadores.    

Neste cenário, de profunda instabilidade os trabalhadores do Seguro e Seguridade Social de 

todo País estão realizando uma histórica greve paralisando as unidades de trabalho em 27 Estados, 

transformando esta luta num dos movimentos mais importantes já realizados nas ultimas décadas.  

A resistência da classe trabalhadora, na luta e enfrentamento aos ataques as conquistas, 

aliadas as denuncias de corrupção do lava jato e as medidas do Reajuste Fiscal fez despencar a 

popularidade da Presidente atingindo 7%, ou seja, de cada 100 brasileiros apenas 7 pessoas apoiam o 

governo Dilma. É um dos índices mais baixos dos últimos tempos. 

A greve nesta semana completa 30 dias de paralisação um movimento em ascensão, todos os 

dias mais trabalhadores da Carreira do Seguro e da Seguridade Social aderem à luta, e as ações 

realizadas vêm conseguido disputar espaço na mídia, permitindo aos trabalhadores fazerem 

denúncias das péssimas condições de trabalho, desnudando a imagem vendida pelo governo que o 

INSS é um órgão de excelência uma ilha de prosperidade onde todos cumprem felizes as metas 

institucionais. Não é mais possível esconder que existe uma fila virtual com mais de 5 milhões de 

brasileiros esperando para serem atendidos. Segurados doentes esperando meses para serem 

atendidos pela pericia medica. O caos instalado nas unidades de Saúde, os cortes no orçamento 

agrava a situação de falência do modelo de gestão, com segurados superlotando unidades de 

atendimento e/ou morrendo na porta de hospitais superlotados, onde faltam tudo, médicos, 

medicamentos, espaços para atender a população usuária do SUS.  

Portanto este movimento construiu condições objetivas de dialogar com a população sobre as 

mazelas existentes, e conseguindo apoio popular para as demandas da classe, como a luta por 

melhores condições de trabalho, concurso público e contra as privatizações. E, portanto é papel dos 

lutadores e lutadoras consolidar esta aliança realizando ações massivas nas ruas envolvendo os 

diversos movimentos sociais e o povo brasileiro. Porque é esta categoria em luta que todos os dias 

prestam atendimento a classe trabalhadora usuária do SUS e Seguradas da Previdência e Ministério 

do Trabalho. 

Diante da importância desta luta que envolveu trabalhadores das mais diferentes gerações, 

que estão nas ruas lutando por seus direitos, o Comando Nacional de Greve orienta que sejam 

intensificadas as ações nos Estados, porque a força do movimento tem conseguido estabelecer 

agenda de discussões com o governo na busca de atendimento das reivindicações. No entanto 

nenhuma proposta oficial foi apresentada às entidades pelos Ministérios do Planejamento, 

Saúde/Trabalho e Previdência. E para romper esta resistência governamental, é necessário paralisar 

todas as unidades de trabalho, dando um recado direto ao governo que sem atendimento das 

reivindicações a greve continua firme e forte! 

A partir desta semana com o retorno do Congresso Nacional é fundamental a realização de 

ações, nos Estados e nos aeroportos buscando apoio dos parlamentares para pressionar o governo no 

atendimento das reivindicações dos trabalhadores.   
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O governo alega que em razão da Lei de Diretrizes orçamentária todas as propostas e ou o 

que for negociado precisará estar em formato de lei até o dia 21 de Agosto, prazo final para enviar as 

alterações na LDO em 2015. Foi taxativo em dizer que pretendem fechar todas as negociações, 

acordos assinados até semana de 10 a 15 de Agosto. Porém todos os cenários e discussões feitas até 

agora, bem como sinalizações de atender reivindicações, estão vinculadas a firmar um acordo de 

greve para quatro anos. A FENASPS informou que os trabalhadores da base já rejeitaram esta 

proposta de reajuste que não repõe a inflação, e ainda o governo tem que responder formalmente as 

reivindicações sobre a Jornada de 30 horas para todos, Alterações no Processo de trabalho, reposição 

salarial pelos índices de inflação, Incorporação das Gratificações, Plano de Carreiras, Concurso 

Público para repor o quadro funcional, Isonomia Salarial e Paridade entre ativos e aposentados, fim 

do Assedio Moral e correção nos valores dos benefícios sociais.   

Os trabalhadores já conquistaram uma grande vitória deflagrando greve paralisando 

unidades de trabalho em todo País. Agora é hora de consolidar a luta. A LUTA CONTINUA 

ATÉ A VITÓRIA! 

 

CALENDÁRIO E ORIENTAÇÕES DO COMANDO NACIONAL DE GREVE PARA A 

PRÓXIMA SEMANA. 

 

Diante da importância de fortalecer e intensificar a greve, após avaliação da última audiência, 

com o governo, o Comando Nacional de greve reunido em Brasília aprovou orientar como 

calendário de luta a realização de atividades firmes nas gerencias e superintendências dos estados 

nos dias 05 e 06, quando acontecerá atividade nacional do conjunto dos Servidores Federais em 

Brasília e completa 30 dias de greve para fortalecer e dar visibilidade ao movimento com o objetivo 

a dar demonstração ao governo da nossa disposição de luta e exigir atendimento de nossa pauta de 

reivindicações: 

 

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 

- Dias 03 e 04/08 - Recepção aos Parlamentares nos aeroportos em todo País, em Brasília, e 

também na volta destes aos Estados, distribuindo documento solicitando apoio para 

intermediar a efetiva abertura das negociações; 

- DIA 03/08 – 09 horas - Audiência no Ministério do Trabalho e Emprego com o Secretário 

Executivo  

- DIA 05/08/15- Atividade da Saúde - em Brasília; 

- DIAS 05 e 06/08/15- Caravana dos Servidores Públicos Federais - em Brasília; 

- DIA 06/08/15- Atos nos estados simultâneos com a atividade nacional em Brasília para 

continuar dando visibilidade à greve; 

- DIA 07/08/15- Reunião do Comando Nacional Ampliado - em Brasília; 

- DIA 11/08/15-Caravana Nacional à Brasília convocada pela FENASPS; 

- DIA 12/08/15-Plenária Nacional da FENASPS - em Brasília. 

 

* A depender dos fatos da Conjuntura da semana que vem o Comando Nacional de 

Greve, reorientará calendário para os estados.  

 

Brasília, 01 de Agosto de 2015. 

 

Comando Nacional de Greve da FENASPS. 


