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INFORMATIVO 026 DO COMANDO NACIONAL DE GREVE 

 

RELATÓRIO DA REUNIÃO REALIZADA COM GESTÃO 

DE PESSOAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE 

  

A greve nacional completou 30 dias nesta quinta-feira, com grande mobilização nos 

estados e em Brasília. Vale frisar que a greve continua forte em todos os estados e no 

Distrito Federal. 

Em continuidade às negociações sobre a pauta de reivindicações da Carreira da 

CPST os representantes da Federação, Cleuza Faustino (MG), Carlão (DF), Claudio (SP), 

Ana Dal Lago (RS) e Nelsinho (SP) estiveram em reunião com a coordenadora-geral de 

Gestão de Pessoas do Ministério da Saúde, Eliane Mendonça, e a secretária-executiva da 

Mesa Setorial de Negociação Permanente (MSNP/MS), Danielle Magalhães, buscando 

informações sobre o andamento das negociações com os representantes dos outros 

ministérios que compõem a carreira e apresentando outras demandas. A reunião ocorreu 

na tarde dessa quarta-feira, 5 de agosto. 

Articulação política com os ministérios da Carreira da Previdência, Saúde e 

Trabalho: segundo informações da coordenadora-geral, Eliane Mendonça, a secretária-

executiva do Ministério da Saúde, Ana Paula, fez contato com os ministros da Fazenda e 

do Planejamento para cobrar audiência conjunta entre os ministros envolvidos com a 

carreira da Previdência, Saúde e Trabalho.  

Reiteramos a importância do empenho da reunião conjunta com os outros 

Ministérios envolvidos, entendendo que é primordial o envolvimento dos respectivos 

ministros para que a proposta de reestruturação de tabelas da carreira encaminhada ao 

MPOG seja vitoriosa. 

Duplo Vínculo: A informação repassada é que o Ministério da Saúde, juntamente 

com a Advocacia Geral da União (AGU), está buscando os devidos encaminhamentos 

para o problema. 

Desconto da Greve de 2012: a Coordenação de Gestão de Pessoas, juntamente 

com o subsecretario de Assuntos Administrativos, estuda alternativas que possam 

solucionar pendências apresentadas referentes à greve não solucionada nos estados. 

Insalubridade: foi informado que o Ministério da Saúde está fazendo 

levantamento de todos os profissionais que ainda se encontram no quadro. Informou ainda 
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que estão buscando profissionais com o objetivo de planejar uma força tarefa para realizar 

os laudos técnicos visando o recebimento do referido direito. 

Cedidos: a Coordenadora informou também que, conforme deliberação da Oficina 

de Cedência ocorrida no dia 9 de julho, a discussão da portaria se dará na próxima reunião 

do GT de cedidos, na próxima quarta-feira, dia 12 de agosto, às 15 horas. 

Greve 2015: foi repassado ao CNG cópia do Memorando com as orientações da 

Coordenação de Gestão do Trabalho do MS, aos Núcleos Estaduais, orientando os 

Núcleos a codificar o ponto do servidor com o código de greve 03146.   

A Fenasps levou a demanda de vários núcleos em relação às condições de trabalho 

como o de São Paulo. Recebemos a informação de que o Ministério está visitando os 

núcleos com maiores problemas, fazendo levantamento técnico com o objetivo de sanar 

os problemas possíveis e elaborando projetos de construção, buscando a melhoria das 

condições de trabalho e reestruturação dos Núcleos Estaduais. 

Em relação ao afastamento de Ione Moretti, coordenadora do Núcleo de São Paulo, 

a Sra. Eliane nos informou que ela continua sendo coordenadora, já que, embora 

exonerada, não houve até a presente data nomeação de substituta(o) para o cargo, e, 

conforme legislação vigente, a mesma deve continuar respondendo para que não haja 

vacância. 

 

FORTALECER E AMPLIAR A GREVE! 

TODOS À BRASÍLIA NO DIA 11 DE AGOSTO! 
  

A FORÇA DA NOSSA UNIÃO SERÁ A NOSSA VITÓRIA.  

OUSAR LUTAR, OUSAR VENCER! 
  

Brasília, 6 de agosto de 2015 

 


