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INFORMATIVO 59 DO COMANDO NACIONAL DE GREVE 

 

 

 

 Camaradas, o Comando Nacional de Greve da Fenasps (CNGF) nessa semana 

desenvolveu e orientou muitas atividades de luta. A greve continua firme, chegando ao 

seu 77° dia nesta segunda-feira, 21 de setembro, num período de embates e 

tensionamentos. No decorrer do último período, ações importantes foram realizadas em 

todo País: ocupações nas Superintendências Regionais e nas Gerências Executivas e 

manifestações e atos de ruas deram o tom do movimento.  

 

Em todo o país, ainda têm trabalhadores entrando em Greve. Os companheiros do 

Rio de Janeiro realizaram atos na abertura do Rock in Rio, importante fato político que 

demonstra a força dos trabalhadores em Greve. Esse engajamento é realidade em todos os 

Estados da Federação e a categoria segue firme e mobilizada, disposta a lutar até o fim 

com força e determinação. 

  

No sábado, 19 de setembro, o CNGF seguiu intensamente realizando atividades, 

fazendo contatos com parlamentares que estão ajudando nas negociações e fazendo 

análise do ofício (10827/2015 - MP), referente à resposta do Ministério do Planejamento 

(MPOG) sobre a pauta de reivindicação, com o objetivo de incluir todos os pontos que 

foram debatidos durante a negociação da proposta com governo em audiências anteriores.  

 

Os membros do CNGF elaboraram documento com objetivo assegurar que, no 

retorno ao trabalho, a reposição do período não trabalhado durante a greve seja realizado 

com o atendimento das demandas represadas durante o movimento paredista. Este 

documento será utilizado para subsidiar as reuniões com os senadores e ministro da 

Previdência Social, Carlos Gabas, que serão feitas no início desta semana. 

 

 O Comando de Greve deixou bem explicado ao governo sobre os graves 

problemas que haverá nos locais de trabalho, se for mantida esta política, irracional e 

divorciada da realidade, de exigir reposição de horas não trabalhadas ao fim do 

expediente não atendendo à demanda acumulada. Expusemos exemplos do que foi feito 

em todas as outras negociações ao fim da Greve, que seria um plano de trabalho em 

regime de mutirão para atender os milhões de segurados que buscarão atendimento nas 

Agências da Previdência Social. Reafirmamos que a maioria absoluta dos servidores tem 

compromisso com os serviços públicos e a prestação de bons serviços à população. 

 

A força da categoria em greve é que tem possibilitado ao Comando lutar pelo 

atendimento das reivindicações, apresentando proposta para termos Acordos mais justos 

e equilibrados.  
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Ao longo dos últimos séculos, a Greve é a única ferramenta efetiva de luta dos 

trabalhadores, sendo que uma das primeiras lutas enquanto classe foi em 1805, quando a 

classe trabalhadora despertou para uma nova realidade: cessando coletivamente suas 

atividades, demonstrava e reconhecia sua importância enquanto classe. Por isso, as ações 

e palavras de ordem têm sido que somente com força, foco e união de todos venceremos 

os obstáculos que teremos pela frente. 

 

 AUDIÊNCIAS NA DIRETORIA DO INSS E MPOG  

  

Desde o início da Greve, a principal ação do CNGF foi estabelecer negociações 

com o governo para termos resposta da pauta e consolidar uma Proposta Formal, porém 

somente a força da greve impôs ao governo responder as reivindicações. Como não está 

regulamentada a negociação coletiva de trabalho, o nosso patrão não está obrigado a 

estabelecer efetiva negociação, daí a necessidade de deflagrar a greve para abrir 

negociações.   

 

Nesta semana, diversas audiências foram realizadas para discutir as demandas dos 

grevistas. Ações que contaram com o apoio dos senadores Paulo Rocha/PA, Lindbergh 

Farias/RJ, Delcídio do Amaral/MS, Paulo Paim/RS, Fátima Menezes/RN e Garibaldi 

Alves/RN, na quais foram alinhavadas as questões que deveriam constar em documento e 

que serão remetidas às Assembleias Estaduais para fins de avaliação e deliberação. 

 

 Ainda que o as propostas apresentadas pelo MPOG e as reuniões realizadas não se 

traduziram em negociações efetivas, não atendendo às reivindicações, algumas questões 

constantes nos documentos recebidos pelo CNGF foram corrigidas e enviadas ao 

Ministério do Planejamento, para serem atualizadas.   

 

É importante destacar que houve comprometimento do Ministério do Planejamento 

em não processar temporariamente o corte de ponto no decorrer dos próximos dias, em 

que estamos em processo de negociação, semana em que haverá avaliação dos 

trabalhadores em todo País para decisão em Plenária Nacional que será reinstalada no dia 

23 ao final da tarde. Conseguimos ainda que o mesmo tratamento fosse dado aos 

trabalhadores da Seguridade Social.  

 

Sobre a devolução dos descontos ocorridos no salário de julho, ainda que o 

Ministério do Planejamento tenha afirmado sistematicamente que isto seria feito tão logo 

termine o movimento paredista, agora alegam que por problemas operacionais deverá ser 

incluído na folha de pagamento no mês subsequente ao fim da greve. 
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         Sobre as negociações da pauta dos trabalhadores da Seguridade Social, o MPOG 

disse que até a aquela data não havia realizado reuniões com os Ministérios da Saúde, 

Trabalho e Previdência, informações que foram contestadas pelo Comando Nacional. O 

CNGF encaminhou documento cobrando imediata resposta à pauta e nesta segunda-feira 

encaminhará medidas concretas junto aos parlamentares nesse sentido, para realizar 

audiência para tratar da carreira do PST. 

 

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES: 

 

- 21 até 23 de setembro de 2015 – Assembleias nos Estados 

 

- 23 até 24 de setembro de 2015 – Plenária Nacional Permanente 

 

 

A NOSSA GREVE É FORTE E JUSTA! PRECISAMOS NOS MANTER 

MOBILIZADOS, FIRMES E UNIDOS NA LUTA POR UMA 

PROPOSTA QUE ATENDA A CATEGORIA. A GREVE CONTINUA! 
 

  

 

Brasília, 21 de setembro de 2015 

 

 


