
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMANDO DE GREVE DO CONSÓRCIO DE SINDICATOS DO 

SEGURO E DA SEGURIDADE SOCIAL DA CUT 

29/04/2022 

 

O Comando de Greve do Consórcio de Sindicatos do Seguro e da Seguridade 

Social filiado à CUT esteve em reunião na manhã de hoje, dia 29/04/2022, com o 

Presidente do INSS o qual apresentou o formato da negociação, com duas mesas 

temáticas:  

1. Tratar de jornada de trabalho; 

2. Tratar de pontos e metas; 

Na segunda feira haverá outras duas mesas temáticas:  

1. Serviço Social e Reabilitação Profissional; 

2. Mesa com a participação do Ministério da Economia, oficializado pelo INSS da 

necessidade da sua presença para discussão da pauta que envolve este 

Ministério, tais como:  

a. Substitutivo PLP 189/21, remuneração, carreira, requisito de Nível 

Superior para os Técnicos, os descontos da greve de 2009, que já tem 

parecer favorável da PFE em relação à devolução dos valores 

descontados.  



 
 

 A conclusão dos trabalhos, segundo o presidente do INSSS será até o dia 

04/05.  

Ressaltamos que as tratativas realizadas, pelo Consórcio, com vários 

parlamentares foram também importantes para garantir a abertura efetiva das 

negociações, no entanto é importante lembrar que o que vai garantir a negociação 

efetiva é mantermos a greve, além da pressão no Ministério da Economia para que 

apresente propostas econômica que coadunem com o interesse dos servidores.  

Portanto, a conversa com os parlamentares para garantir a negociação 

continua, o diálogo com a sociedade através dos nossos atos continua e nas Câmaras 

Municipais e Assembleias Legislativas nossos vereadores e deputados estaduais 

devem fazer falas e aprovar moções em favor de nossa greve.  

Agenda: segunda-feira, 2/MAIO, 10h às 12h haverá Plenária do Consórcio,  

Pauta:  

a. Como se dará a nossa participação nas negociações da greve, uma vez que 

não estamos representados por quem está lá;  

b. A continuidade da greve nossos estados;  

c. Propostas para o governo como a necessidade de redução da meta para todos 

os servidores, o retorno das 30 horas semanais com da reabertura das APS’s 

em turnos ininterruptos, a realização de concurso público, que recomponha a 

força de trabalho defasada em mais de 20.000 servidores, Carreira Típica de 

Estado, retorno imediato das Perícias Médicas dos servidores e, claro, a 

reversão imediata do corte de ponto. 

 

Orientação: Fortalecer a greve, o jogo apenas começou! 

VENCEREMOS! 

 

COMANDO DE GREVE DO CONSÓRCIO 

IDEL TPROFETA / J. TORQUATO/ VILMA RAMOS 

 

 


