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INFORMATIVO 043 DO COMANDO NACIONAL DE GREVE 

 

No marco do 50° dia da greve no INSS, na Saúde e no Trabalho, foi realizada uma 

reunião ampliada das entidades componentes do Fórum Nacional dos Servidores Públicos 

Federais (SPFs) para dar continuidade na organização das atividades das caravanas para a 

marcha desta quinta-feira, 27 de agosto, convocada pelo Fórum dos SPFs. 

 

Reiteramos a solicitação aos estados que não puderem enviar caravanas que 

colaborem financeiramente com os estados que estão articulando o envio das mesmas. 

Vale lembrar que este ato dos SPFs é uma atividade positiva para ajudar na resolução da 

greve dos federais. Os caravaneiros da base da Fenasps serão orientados pelos coordenadores 

das caravanas.  

 

O Comando Nacional de Greve da Fenasps (CNGF) reforça a importância de manter, 

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

superintendências regionais e nas gerências executivas do INSS, e também nos Núcleos 

Estaduais da Saúde e Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego (SRTEs). 

 

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. Estamos atentos! 

 

Por fim, 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 

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, 25 de agosto de 2015 
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