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ENCONTRO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO SEGURO SOCIAL 

 

 
 

Data: 31 de maio de 2015 

Local: Hotel Nacional, em Brasília. 

Estados presentes: SP -RS - SC - CE - RN - MG – PR- ES e Oposições BA e DF 

Nº de participantes: 91 

 

O Encontro Nacional do Seguro Social analisou os fatos da Conjuntura Política do País e 

os desafios para fazer frente à crise econômica, em que o governo Dilma aprofundou os ataques 

retirando conquistas históricas da classe trabalhadora, atacando com igual ferocidade o conjunto 

dos trabalhadores do setor Público e Privado. E, com o apoio de deputados conservadores, foi 

aprovado o ajuste fiscal, alterando a forma do pagamento de pensões e o acesso aos benefícios 

previdenciários como o auxílio-doença. Além de alterar as regras para dificultar ou impedir o 

pagamento do seguro defeso e seguro desemprego, num momento de recessão econômica e 

crescimento do desemprego. Esta política é uma exigência do capital internacional e do FMI para 

precarizar as relações de trabalho e fazer superávit fiscal para o pagamento dos juros da Dívida 

Pública, sendo em 2015 serão de 2,34 trilhões de reais. 

 

     Neste cenário de profundos ataques, os Servidores Públicos Federais estão na luta em 

campanha salarial, com greves no setor da Educação. E para fortalecer a luta pelo atendimento 

das reivindicações, o Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais aprovou 

orientação para intensificar a mobilização, e deflagração de Greve por Tempo 

Indeterminado.  
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          Não é possível cultivar ilusões que o governo irá atender as reivindicações dos 

trabalhadores, sem estes estarem efetivamente em luta. Isto ficou explícito nas audiências no 

Ministério do Planejamento e Gestão, no qual o governo apenas informou que está realizando 

estudos a partir do Contingenciamento do Orçamento e dará resposta até a segunda quinzena de 

junho/15. 

 

      Os informes do dia Nacional de luta, com paralisações em diversos Estados, demonstram 

que existem condições objetivas de construir a Greve por Tempo Indeterminado.  Portanto, diante 

desta conjuntura o Encontro Nacional do Seguro Social indica as seguintes resoluções: 

 

1) Realizar Ato Público dia 1º de junho: pela manhã em frente ao Ministério da Previdência 

Social e a tarde no INSS; 

 

2) Intensificar as mobilizações nos locais de trabalho e realizações de assembleias com indicativo 

de greve para dia 07 de julho de 2015; 

 

3) Publicar Manifesto convocando a greve por tempo indeterminado; 

 

4) Instalação do Comando e Mobilização a partir do dia 1º de junho; 

 

5) Realizar Reunião da Direção da Fenasps no dia 03 de julho de 2015; 

 

6) Realizar Plenária Nacional da FENASPS dia 04/07; 
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7) Orientar os sindicatos estaduais em apoiar à greve dos trabalhadores da Educação e demais 

categorias estaduais e municipais e fortalecer a Coordenação Estadual dos Servidores Federais; 

 

8)  Que os sindicatos estaduais construam a Greve unificada com os Servidores Públicos Federal; 

 

9)  Enviar ofícios aos órgãos comunicado sobre a greve; 

 

10)  Divulgar amplamente a campanha salarial de 2015 dos SPF; 

 

11) Que os sindicatos chamem os servidores aposentados para a luta; 

 

12) Construir Manifesto às centrais sindicais do campo de esquerda Intersindical e os delegados 

do Congresso da CSP/Conlutas para construir a greve geral; 

 

13) Denunciar os deputados que votaram contra os trabalhadores nas MPs 664, 665 e PL 4330; 

 

14) Preparação de panfletos para os Servidores, Carta aberta à população, realização de 

assembleias gerais, elaboração de vídeos para motivação e explicação da pauta através de mídias 

sociais, contagem regressiva para a greve; 

 

15) Que a FENASPS elabore documento/denúncia sobre os problemas da DATAPREV, para 

entregar ao Ministro da Previdência Social; 

 

16) Que seja solicitada audiência com a Corregedoria para tratar sobre os problemas dos 

inquéritos administrativos gerados por erros em concessões em situações de ritmo acelerado e em 

inconsistências de sistemas; 

 

GEAP 

17) Que a Fenasps participe da reunião na GEAP, dia 02/06, onde discutirá sobre as questões 

referentes aos processos em andamento no TCU e no STF, na qualidade de ouvinte, e 

posteriormente discutir com a assessoria jurídica da Fenasps os devidos encaminhamentos;  

 

18) Que seja visto junto a Assessoria Jurídica data para marcar reunião do Pecúlio a fim de 

discutir os desdobramentos do último encontro; 

 

19) Que seja enviado oficio a PREVIC solicitando audiência com a participação da Assessoria 

Jurídica para tratar sobre a GEAP; 
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XV CONFENASPS 

      Foi deliberado que as Secretarias: Organização e Administração e Finanças, tomem as 

devidas providências para convocação do XV CONFENASPS, a realizar no período de 03 a 06 

de dezembro/15, em Serra Negra/SP. Uma comissão da Direção irá para Serra Negra para 

verificar os espaços e a estrutura do local da onde será realizada o referido Congresso. 

 

 

 

Brasília, 31 de maio 2015 

 

Plantão/FENASPS 

 


