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INFORMATIVO 042 DO COMANDO NACIONAL DE GREVE 

 

Prestes a completar 50 dias, a greve continua forte nacionalmente: no INSS, na Saúde 

e no Trabalho. Esta semana será de grande mobilização, e já nesta segunda-feira, 24, a 

Fenasps deu o recado: não haverá descanso ao governo enquanto não houver negociação. 

Pela manhã, servidores fizeram ato na sede do INSS, onde exigiram a revogação e 

repudiaram veementemente o corte de ponto dos trabalhadores durante a greve, denunciando 

a atitude antissindical e antidemocrática do governo. 

 

Logo após este ato, os trabalhadores se dirigiram para o Bloco K do Ministério do 

Planejamento, onde estava prevista reunião entre o ministro da pasta, Nelson Barbosa, o 

ministro da Previdência Social, Carlos Gabas, e a presidente do INSS, Elisete Berchiol. 

 

Vale ressaltar que até o fechamento deste informativo, a Fenasps não recebeu por 

escrito a proposta prometida pela Secretaria de Relações do Trabalho do Ministério do 

Planejamento na semana passada. 

 

Por isso, o Comando Nacional de Greve da Fenasps (CNGF) reafirma a importância de 

manter, ampliar e fortalecer as atividades que deem visibilidade à greve, inclusive com atos 

nas cinco superintendências regionais e nas gerências do INSS. 

 

No final desta segunda, 24, o CNGF tomou conhecimento do memorando-circular n° 

11 da DGP/INSS, publicado hoje, que já foi remetido à Assessoria Jurídica da Fenasps, para 

posterior análise. O CNG entende que este memorando completa o rol de informações 

confusas vindas do governo – que nem sequer respondeu à pauta de reivindicações por escrito 

– e orienta aos servidores que não se intimidem com nenhum tipo de ameaça. 

 

Por fim, o CNG da Fenasps propõe que seja marcada uma reunião especifica para 

tratar da suspensão dos repasses das entidades consignatárias.  

  

Caravanas 

Reforçamos o chamado das caravanas a Brasília para compor a marcha dos Servidores 

Públicos Federais (SPFs) nesta quinta-feira, 27 de agosto, tendo em vista que estamos em um 

momento de suma importância na nossa greve, no qual se faz necessário mostrar a força da 

nossa categoria e a unidade com o conjunto dos SPFs. Portanto, solicitamos aos estados que 

não puderem enviar caravanas que colaborem financeiramente com os estados que 

estão articulando o envio das mesmas, como forma de fortalecer o movimento. O ato dos 

SPFs é uma atividade positiva para ajudar na resolução da greve dos federais. 

 

Novamente, o CNGF reitera a solicitação para que os estados mandem contribuições 

para o Fundo de Greve para ajudar na estruturação das atividades do próximo período e 

informem o quadro de greve na Saúde e no Trabalho. Além disso, o CNG solicita que os 

sindicatos estaduais encaminhem as atas constando os representantes, eleitos em 



 

    

SDS - Ed. Venâncio V - Loja 28 - Térreo - CEP: 70393-904 - Brasília-DF - Telefone: (61) 3226-7214 

Fax: (61) 3226-7285 e 3321-1160 - E-mail: fenasps@fenasps.org.br 

assembleia, dos comandos estaduais de greve, conforme os critérios publicados no site 

da Fenasps.  

 

NENHUM PASSO ATRÁS: MANTER E AMPLIAR A GREVE! 
 

OUSAR LUTAR, OUSAR VENCER. VENCEREMOS! 
 

Brasília, 24 de agosto de 2015 

 
 

 

http://www.fenasps.org.br/index.php/greve-no-servico-publico/885-criterios-para-composicao-do-comando-nacional-de-greve
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