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INFORMATIVO 037 DO COMANDO NACIONAL DE GREVE 

 

  

Trabalhadores na rua, Dilma a culpa é sua! Atos nos ministérios do Planejamento e da Saúde fortalecem a 

greve e dão visibilidade ao movimento 

 

No 44° dia da greve nacional, completados nesta quarta-feira, 19 de agosto, 

representantes dos Comandos Nacional e estaduais de Greve realizaram atividades de 

rua em frente às sedes dos ministérios do Planejamento e da Saúde, desde a manhã até 

à tarde, em Brasília. 

 

Paralelamente aos atos, foi realizada uma audiência na Casa Civil, resultado de 

um protocolo que foi realizado por servidoras da Saúde sobre a reestruturação das 

Tabelas Salariais dos trabalhadores deste ministério. Aproveitando o ensejo, elas 

solicitaram audiência com o chefe de gabinete do ministro da Casa Civil, Aloizio 

Mercadante. 

 

Após contatos com o deputado federal Celso Pansera, Mercadante e o ministro-

chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Miguel Rossetto, foi agendada uma reunião 

com o Assessor Especial da pasta, José Lopez Feijóo.  

 

Participaram da reunião representantes dos estados MG, RJ, RS e SP, que 

expuseram a situação das greves que ocorrem na Saúde, no Trabalho e no Seguro 

Social.   

 

O Assessor Especial informou que está acompanhando as greves e as questões 

relativas às pautas de reivindicações e entrará em contato com o ministro do 

Planejamento, Nelson Barbosa, e o Secretário de Relações do Trabalho do 

Planejamento, Sérgio Mendonça, para solicitar audiência para a FENASPS, tanto para 

a Carreira do Seguro como da Seguridade Social. 
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À noite, os representantes do Comando Nacional de Greve da Fenasps (CNGF) 

informaram que farão audiência com o Secretário de Relações Institucionais da 

Procuradoria-Geral da República (PGR), Dr Peterson de Paula, às 11h desta quinta-

feira, 20 de agosto. Além disso, o CNGF orienta ao fortalecimento dos comandos nos 

estados com atividades que garantam visibilidade à greve. O CNGF orienta também 

aos estados que façam levantamento do quadro da greve na Saúde e no Trabalho e 

encaminhem para a o CNG da Fenasps, bem como o calendário de atividades dos 

sindicatos estaduais para o próximo período. 

 

Por fim, o CNGF solicita que os estados mandem contribuições para o Fundo de 

Greve para ajudar na estruturação das próximas atividades. 

 

 

NENHUM PASSO ATRÁS: MANTER E AMPLIAR A 

GREVE! 
  

Brasília, 19 de agosto de 2015 

 

 


