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INFORMATIVO 052 DO COMANDO NACIONAL DE GREVE 

 

  

SEGUNDO DIA DE OCUPAÇÃO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL V DO 

INSS  

 

Mais servidores do Seguro e da Seguridade Social se somaram à ocupação na 

Superintendência Regional V (Norte/Centro-oeste) do INSS, em Brasília, e durante 

toda esta quinta-feira, 10 de setembro, 66° dia da greve nacional, cerca de 80 

trabalhadores ocuparam o local, pelo segundo dia consecutivo. Grande parte passou a 

noite na superintendência, em vigília, em protesto contra a falta de avanço na 

negociação e o corte de ponto, desde as 6h desta quarta-feira, dia 9. 

 

Esta foi uma semana de intensas atividades com ocupação de todas as 

Superintendências e várias Gerências do INSS espalhadas por todo o país. No decorrer 

da semana, os membros do Comando Nacional de Greve da Fenasps (CNGF), a 

exemplo do que foi feito em julho, buscaram a intermediação dos deputados e 

senadores.  

 

O CNGF destaca o importante papel do senador Paulo Rocha (PT/PA), que 

colocou seu gabinete à disposição do Comando de Greve, para reabrir e retomar as 

negociações quando houve impasse. A ação dos deputados Daciolo/RJ e Marcelo 

Belinati/PR também foram fundamentais na organização dentro da Câmara e na 

realização de audiências.  

 

Contudo, o principal fator para retomada das negociações foi a unidade e a 

determinação da categoria em permanecer em greve, apesar do corte de ponto e 

descontos de salários e ações radicalizadas em todo país.  

 

Agora é hora de manter as ações nesta semana decisiva para os rumos da greve. 

Parabéns a todos os lutadores!  
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É fundamental que todos nesta sexta-feira, 11 de setembro, mantenham ações 

nas Gerências Executivas, bem como nos Núcleos Estaduais de Saúde e 

Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego (SRTE)!  

 

Vamos manter a greve, pois há uma audiência prevista para ser realizada na 

segunda-feira, 14 de setembro, com as entidades e os representantes do Ministério do 

Planejamento (MPOG). 
 

  
Unidade, determinação e coragem da categoria foram fundamentais para conseguir a retomada 

das negociações com o governo 

 

Vamos continuar firmes, sem desespero, sem recuo, organizando Fundos de 

Solidariedade e fortalecendo os Comandos de Greve. Vamos manter a 

greve! Vamos manter a categoria em luta! Nenhum passo atrás! 

 

RETROCEDER, JAMAIS! AVANÇAR SEMPRE! 
 

Brasília, 10 de setembro de 2015 

 

 


