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TRABALHADORES VÃO À LUTA EM TODO O PAÍS! 

 
Com adesão em 19 estados, a paralisação do Dia Nacional de Luta realizado nesse 14 de 
abril mobilizou servidores do INSS, da Saúde, do Trabalho e Previdência Social, e da Anvisa,  
juntamente dos técnicos das Universidades Federais e de outras categorias do funcionalismo 
federal. 
 

 
 
Nessa quinta, 14, em Brasília, foi realizado ato em frente ao Ministério da Fazenda, com 
aproximadamente 700 militantes protestando contra o PLP 257/2016. Com atos nas 
superintendências do Sul e São Paulo e nas principais gerências do INSS do País, esta foi 
mais uma vitória da categoria, demonstrando disposição de ir à luta contra o congelamento de 
salários, o PLP 257/16 e a Contrarreforma da Previdência, que está sendo gestada pelo 
governo e tem como ponto principal aumento do tempo de serviço e idade para aposentadoria 
para homem e mulher.  
 
A Fenasps, além de realizar Seminário, que antecedeu a Plenária passada, que discutiu os 
aspectos nefastos desta reforma, também está participando de reuniões da Frente 
Parlamentar contra a Reforma e no dia 27 de abril será realizado Ato de relançamento desta 
frente, no Auditório Petrônio Portela, no Senado Federal. 
 
Paralisação também na Anvisa 
Os servidores do Posto de Vigilância Sanitária no aeroporto de Congonhas, em São 
Paulo/SP, também paralisaram as atividades nessa quinta, 14. Com adesão de 80% dos 
trabalhadores do local, não foi analisado e nem deferido nenhum processo de importação no 
Siscomex, e o protocolo não recebeu nem emitiu nenhum processo de importação.  
 
Veja abaixo algumas atividades registradas nos estados: 
 
 

http://fenasps.org.br/index.php/noticias-sp-9550/1148-projeto-que-limita-gasto-vai-prever-demissao-voluntaria-de-servidor
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REGIÃO SUL 
 PARANÁ 

 

  
 

Leia informativo sobre a paralisação no Paraná. 
 

 RIO GRANDE DO SUL 
 

  
 
Na manhã desta quinta-feira, (14/4), uma manifestação no centro da capital gaúcha, chamou a atenção da 
população para o dia Nacional de Luta dos Servidores Públicos Federais. O protesto fechou a avenida Mauá, em 
frente ao prédio do Ministério do Trabalho, e teve apoio da população, que recebeu a Carta Aberta dos 
servidores. 
 
Veja mais no site do Sindisprev/RS 

 

 SANTA CATARINA 
 

  

https://www.facebook.com/sindprevssindserv.federais/photos/a.366532340117214.1073741830.365925693511212/732681780168933
http://www.sindisprevrs.org.br/noticias/detalhe/id/2019
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 REGIÃO SUDESTE 
 ESPÍRITO SANTO 

 

  
 
Nesta quinta-feira, 14, as trabalhadoras e os trabalhadores do serviço público federal do Brasil deram um recado 
ao governo: não vão aceitar as maldades, seja qual for o governo de plantão! As atividades fizeram parte do Dia 
Nacional de Luta, organizado pela Fenasps. No ES, foram realizados dois atos. 
 
Veja mais no site do Sindprev/ES. 

 

 MINAS GERAIS 
 

  
 

Nesta quinta-feira (14/4), acatando deliberações da plenária nacional da FENASPS e da assembleia estadual do 
Sintsprev/MG, trabalhadores do seguro e da seguridade em Belo Horizonte realizaram atividade de mobilização 
e café da manhã no Núcleo Estadual do Ministério da Saúde. 
 
Leia a matéria completa no site do Sintsprev/MG. 

 

 RIO DE JANEIRO 
 

  
 
Veja mais no site do Sindsprev/RJ. 

http://www.sindprev-es.org.br/sindprev-es-realiza-atos-contra-o-plp-25716/
http://www.sintsprevmg.org.br/index.php/com-joomgallery-migration-manager/com-joomgallery-migration-manager/destaque-principal/2885-mobilizacoes-marcam-o-dia-de-paralisacao-em-minas-gerais
http://www.sindsprevrj.org.br/jornal/secao.asp?area=11&entrada=7891
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 SÃO PAULO 
 

  
 
Para demonstrar a união contra o PLP 257/16 que retira direitos e quebra o acordo de greve assinado em 2015, 
servidores ativos e aposentados, da  capital e interior, realizaram manifestação em frente à Superintendência do 
INSS em São Paulo. 
 
Leia esta matéria completa no site do Sinsprev/SP, que também destacou paralisações na Saúde e na Anvisa. 

 

REGIÃO CENTRO-OESTE 
 GOIÁS 

 

 
 
Servidores públicos federais e lideranças sindicais, sob coordenação do Fórum Goiano das Entidades dos 
Trabalhadores Públicos Federais (FOGEF), se reuniram na manhã desta quinta-feira, 14 de abril, para o Dia 
Nacional de Mobilização contra o Projeto de Lei Complementar 257/2016. Em carreata, os manifestantes saíram 
da Praça do Trabalhador, percorreram a Avenida Goiás e encerraram o ato na Praça Cívica. 
 
Leia mais no site do Sintfesp GO/TO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sinsprev.org.br/index.php?editoria=10391&chave_construtor=3
http://www.sinsprev.org.br/index.php?editoria=10387&chave_construtor=3
http://www.sinsprev.org.br/index.php?editoria=10388&chave_construtor=3
http://www.sintfesp.org.br/sintfesp/noticias.php?id=2342
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REGIÃO NORDESTE 
 ALAGOAS 

 

 
 

 CEARÁ 
 

  
 
Em Fortaleza, Sobral e nos municípios da região do Cariri, agências do INSS suspenderam suas atividades 
durante esta quinta-feira (14). A paralisação é pelo Dia Nacional de Lutas, celebrado hoje, onde os servidores 
reivindicam ações acordadas na greve de 2015 que não foram cumpridas. 
 
Veja mais no site do Sinprece. 

 

 RIO GRANDE DO NORTE 
 

  
 
Um ato público vai marcar a paralisação no Estado, das 10h às 12h do mesmo dia, em frente à agência central 
do INSS em Natal, localizado na Rua Apodi, no bairro do Tirol. Participam do ato servidores e representantes 
sindicais. Veja mais fotos na postagem do sindicato no Facebook. 

http://sinprece.org.br/fotos/dia-nacional-de-luta/
https://www.facebook.com/sindprevsrn/posts/946940035420416
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REGIÃO NORTE 
 

 PARÁ 
 

  
 
Os servidores públicos federais do INSS e Ministério da Saúde no Pará aderiram ao Dia Nacional de Luta e 
cruzaram os braços, na manhã desta quinta-feira (14). A luta é contra os ataques que os trabalhadores vêm 
sofrendo por parte do governo federal. 
 
Leia mais no site do Sintprevs/PA. 

 
 
Agora é preparar os trabalhadores para enfrentar os ataques que virão com esta grave crise 
política, moral e financeira. Independente de quem ficar no comando do governo, os ataques 
serão contra nossas conquistas e nossos direitos.  
 

Parabéns a todos que estão nesta luta. Somente na Luta conquistaremos. A LUTA 
CONTINUA ATÉ A VITÓRIA! 

 
Brasília, 15 de abril de 2016 

 
 

Plantão da Diretoria Colegiada da FENASPS 

http://sintprevspa.org.br/adm/?p=4221

