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Brasília-DF, 25 de março de 2022.

Comunicado 04/2022

Assunto: ATIVIDADES DO COMANDO NACIONAL DE GREVE 

A  deflagração  da  greve  por  tempo  indeterminado  a  partir  de  23  de  março,  vem se
ampliando por todo País, tem quadro de greve em 18 Estados. Reafirmamos a importância dos
sindicatos estaduais e oposições sindicais enviarem diariamente o quadro de adesão bem como
as atividades que estão sendo realizadas e os registro fotográficos da greve.

O levantamento feito até agora pelo Comando de Mobilização apontam Greve no INSS
nos Estados: AP – AL – BA – CE – ES – GO/TO – MA - MG – MS – PA – PE – PR – PI – RN –
RS – RO – SC – SP e no DF. Em mobilização: MT – RJ – AM – RR – PB – SE. Há registros de
greve de servidores(as)  do  Ministério  do  Trabalho no Espírito  Santo,  Minas Gerais  e  Mato
Grosso do Sul.

Em reunião do FONASEFE ficou definido  que na semana de 29 a  31 de Março as
atividades do Ocupa Brasilia a partir de 29/3, serão concentradas no Espaço de Servidor, para
fazer  a  manifestação até o bloco P Ministério  da Economia,  passando pelos Ministérios da
Previdência e Trabalho e Saúde.

Foi  aprovado  convocar  todas  as  entidades  para  adesão  à  greve  unificada,  e  o
FONASEFE  fará  uma  nota  de  apoio  incondicional  a  greve  da  FENASPS.  E  reforço  para
convocar  as diversas categorias para enviar  caravanas e militantes para Ocupa Brasilia na
semana de luta.

Considerando que Ministro da Previdência Social e Trabalho não retornou a Brasilia, e
portanto  não  confirmou  a  reunião  hoje,  as  entidades,  após  contato  com  assessoria  do
Presidente do INSS, confirmaram audiência com o Presidente para hoje 25/3, a ser realizada no
período da tarde. 

A  assessoria  do  Ministro  da  Previdência,  em resposta  aos  ofícios  e  contatos  feitos,
ficaram de confirmar audiência, para semana de 29 a 31/3, ainda sem data marcada.

Reiteramos a todos os Estados em Greve a importância de enviar representantes para
fortalecer o Comando de Greve para organizar as ações da Greve. 

Orientamos ainda onde for  possível  unificar  os atos e ações com demais Servidores
Públicos Federais (SPFs)

Para  evitar  informações  desencontradas  e  os  problemas provocados  por  fake  news,
orientamos que os servidores e Comandos Estaduais, se pautem pelas publicações no site da
FENASPS e dos Sindicatos Estaduais. Tem muitas redes sociais desinformando a categoria.
FIQUEM ALERTAS!! 

Repassar o quadro de greve para: imprensa@fenasps.org.br e fenasps@fenasps.org.br
Comando Nacional de Greve/FENASPS
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CRITÉRIOS PARA COMPOSIÇÃO DO COMANDO NACIONAL DE GREVE 

Cumprindo deliberação da Plenária Nacional virtual, realizada em 05 de março/2021, na
instalação do Comando Nacional  de Greve (CNG) -  encaminhamos aos Estados os
critérios  -  estabelecidos nos Estatutos  da FENASPS, para composição do Comando
Nacional de Greve. 
Conforme  o  Art.  42º.  do  Regimento  Interno  da  FENASPS  ficam  orientadas  as
assembleias  estaduais  de  Greve  a  eleger  os  membros  do  Comando  Nacional,  que
funcionará na sede Nacional  da FENASPS, na seguinte  proporção de servidores na
base: 
1 representante:   De 3001 a 6000 
2 representantes:  De 6001 a 12000 
3 representantes:  De 12001 a 25000 
4 representantes:  Acima de 25.000 

a) A eleição deve obedecer ao critério da proporcionalidade direta e qualificada quando
da apresentação das chapas. 

b) Orientamos todos os sindicatos Estaduais enviarem seus representantes que serão
custeados pelos respectivos Estados. 

c)  O  Comando  Nacional  de  Greve  estará  discutindo  como  serão  custeados  os
representantes das oposições sindicais que construíram a greve.

d) Os diretores da Fenasps poderão participar com o direito a voto se seu Estado estiver
em greve.

Brasília, 23 de março de 2021.
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