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DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DO COMANDO NACIONAL
DE GREVE (CNG) DA FENASPS

14 DE ABRIL DE 2022

Em  reunião  do  Comando  Nacional  de  Greve  (CNG) da  Fenasps,  foram  feitos  os
seguintes encaminhamos aos estados:

• Fortalecimento da Greve e dos Comandos Nacional e estaduais; 

• Dar continuidade às ações políticas junto à parlamentares em Brasília e nos estados;

• Intensificar as audiências públicas com representações de parlamentares e Comandos
de Greve para denunciar o desmonte do INSS; 

• Fortalecer a semana de ações em Brasília e nos estados de acordo com o calendário do
Fonasefe;

• Realizar  atividades com instalação de  estandes para informar a segurados(as)  sobre
seus direitos previdenciários e continuar distribuindo carta à população;

• Unificar  calendário  de  luta  com  Servidores  Públicos  Federais  (SPFs) e  convocar
caravanas  para  semana  de  25  a  29/04,  bem  como  realizar  atos  simultâneos  nos
estados;

• Que seja solicitado a assessoria  jurídica da Federação a realização de uma reunião
virtual a ser realizada na próxima semana;

• Construir documento informando sobre o aumento de 5% (cinco por cento) propagado
pelo governo;

• Reiteramos que todas as despesas dos(as eleitos/as para o Comando Nacional de Greve
sejam custeadas pelos respectivos Estados.

AGENDA DE REUNIÃO: 

• Após pressão de representantes do Ministério do Trabalho e Previdência (MTP) no
Congresso Nacional, foi agendada audiência entre a Comissão Nacional de Negociação
e Representantes do MTP para o dia 19/04/2022 às 10h30;

• A reunião (presencial) no Ministério da Saúde para tratar das questões referente a
situação dos Hospitais Federais foi agendada para o dia 28/04, iniciando às 15 horas;

• O Secretário-Executivo Adjunto do Ministério da Saúde, Dr. Marcus Vinicius Dias,
agendou  audiência  de  forma virtual,  para  o  dia  26/04/2022,  as  16h30,  tendo  como
pauta:  Fornecimento  de  condições  de  trabalho  e  medidas  preventivas  para  os
profissionais  dos  hospitais  Federais.  Participantes:  João  Bosco  Teixeira  –  Consultor
Jurídico-CONJUR/MS  (ou  quem  indicar)  -  Vinícius  Nunes  Azevedo,  Diretor  do
Departamento  de  Gestão  do  Trabalho  em  Saúde,  DEGTS/SGTES  -  Gustavo  Hoff,
Coordenado  Geral  de  Gestão  Regulação  e  Provimento-  CGRP/  DEGTS/SGTES  e
representantes da FENASPS.

Brasília, 14 de abril de 2022.
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