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INFORMATIVO 041 DO COMANDO NACIONAL DE GREVE 

 

  

 

Ao 46° dia de greve, completados nesta sexta-feira, 21 de agosto, a Fenasps 

reafirma: nossa greve é dos trabalhadores das carreiras do Seguro e da Seguridade 

Social e está com locais de trabalho paralisados em todos os estados do país. Nesta 

semana foram realizadas atividades, em alguns locais em parceria com o conjunto dos 

servidores públicos federais, encampadas por nossos sindicatos filiados que foram de 

fundamental importância. Veja no site da Fenasps algumas atividades registradas 

nos sites dos nossos sindicatos filiados e encaminhadas por email até a tarde de 

hoje (21/08). 

 

Em Brasília, essa história não foi 

diferente: mais uma vez, servidores do DF e 

representantes do Comando Nacional de Greve 

da Fenasps (CNG) dos estados PA, SP, BA, PR e 

MG participaram de um ato na sede do INSS, 

Bloco O do Setor de Autarquias Sul, em Brasília, 

mobilizando os trabalhadores da Direção 

Central, e cobrando dos representantes do 

instituto negociação e em repúdio ao corte de 

ponto, que simbolicamente ‘penduraram’ suas 

contas na fachada do prédio. 

 

Ações como essa, lembramos, garantem visibilidade à greve e dão um fôlego a 

mais para os trabalhadores de norte a sul do país. Portanto, o CNG da Fenasps orienta 

à realização de atividades de assembleias permanentes, priorizando o fortalecimento 

dos comandos de greve estaduais e o Nacional. Veja aqui os critérios para 

composição dos representantes do CNG. 

 

 

http://www.fenasps.org.br/images/stories/pdf/criterio_composicao_CNG-08.07.15-2.pdf
http://www.fenasps.org.br/images/stories/pdf/criterio_composicao_CNG-08.07.15-2.pdf
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A greve chegou neste momento consolidada, mas precisa criar condições para 

avançar, buscando o atendimento da pauta de reivindicações. Foi deliberado pelo 

Fórum de Entidades dos Servidores Públicos Federais (SPFs) que haverá marcha 

nacional nesta quinta-feira, 27 de agosto. O CNG orienta para que os estados mais 

distantes que tiverem dificuldades para vir contribuam para que os mais próximos 

tenham condições de enviar caravaneiros a Brasília.  

 

Nenhum passo será dado a não ser à frente: não iremos recuar diante de ameaças 

de corte de ponto, ou diante de quaisquer artimanhas do governo para tentar nos 

desmobilizar.  

 

Em relação às propostas que serão encaminhadas pelo Ministério do 

Planejamento no início da semana que vem, tanto do Seguro quanto da Seguridade 

Social, vale ressaltar que os critérios democráticos que sempre nortearam a 

Fenasps garantem os seguintes encaminhamentos: as propostas serão avaliadas pelo 

CNG, repassadas para que os sindicatos estaduais analisem-nas em suas respectivas 

assembleias, elegendo delegados, de acordo com os critérios estabelecidos, para a 

Plenária Nacional da Fenasps, que terá como tarefa deliberar sobre as mesmas, em data 

a ser definida. 

 

Novamente, o CNGF reafirma a solicitação para que os estados mandem 

contribuições para o Fundo de Greve para ajudar na estruturação das atividades do 

próximo período. 

 

MANTER E AMPLIAR A GREVE: A FORÇA DA NOSSA  

UNIÃO SERÁ A NOSSA VITÓRIA! 
 

OUSAR LUTAR, OUSAR VENCER. VENCEREMOS! 
 

Brasília, 20 de agosto de 2015 

 
 

 


