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Neste mês os  dirigentes da CNTSS/CUT  realizaram diversas reuniões tanto  em São Paulo, como em Brasília,  buscando 
através de processos de negociação e mobilizações resolver problemas dos trabalhadores dos  diversos  setores da seguridade 
social:

A CNTSS através de sua dirigente Júlia Nogueira entrou em contato com o Deputado Federal Fábio Dino (PC do B/MA), para 
que este, em parceria com os Deputados Maurício Rands(PT.PE) e Paulo Rocha(PT.PA), apresentem um proposta de projeto de Lei 
ou Decreto Legislativo para anistiar os servidores do INSS.

“Os servidores além de terem seus salários cortados, por conta da greve encerrada em julho, amargam um prejuízo ainda 
maior que é o código 28 (falta injustificada). A CNTSS além de defender a devolução dos salários descontados, defende a 
conversão do código 28 para código 95 (participação em greve). A Confederação tem procurando os deputados no afã de livrar os 
servidores de tamanho prejuízo funcional, tendo em vista que o código tem impacto nas férias, na aposentadoria, no abono de 
permanência,etc..,  argumentou Júlia Nogueira”.

Neste sentindo a CNTSS tem procurando também o poder judiciário no intuito de sensibilizá-lo da situação difícil dos 
servidores e de suas entidades sindicais ameaçadas de irem a bancarrota pelas multas milionárias que receberam.

Esta semana a Direção da CNTSS continuará o processo de mobilização e negociação tentando solucionar este problema. A 
CUT Nacional na figura de seu presidente - Artur Henrique, vem fazendo todo esforço junto ao Governo Federal para reabrir as 
negociações sobre o código 28 e as multas milionárias aplicadas aos sindicatos.

 

Semana passada, servidores do INSS, do Rio Grande do Norte procuraram a CUT Nacional e a CNTSS/CUT no intuito de 
ajudá-los na solução de um dilema que há dias os vem afligindo. Vários desses servidores tiveram retirado dos seus contracheques 
ganhos judiciais, que há muitos anos vinham recebendo. Com isso os servidores estão com seus contracheques zerados e muitos 
até com salários negativos.

A CNTSS e CUT do RIO GRANDE NORTE, se solidariza  com esses servidores, mesmo sabendo que o seu sindicato não é 
mais filiado nem à CUT e nem CNTSS. A solidariedade e apoio aos trabalhadores tem sido um marca essencial na prática da CUT e 
da Confederação que envidará todo esforço para ajudar aqueles companheiros e companheiras.

  

 Nos dias 08 e 09 de agosto ,em São Paulo , foi realizado mais um encontro dos sindicatos federais da CNTSS que além de 
traçar estratégias para os vários segmentos dos federais, como INSS, ANVISA, FUNASA e MTE, deliberou pelo encaminhamento 
de uma ação mais enérgica para na tentativa de minorar a difícil situação funcional dos servidores do Ministério da Saúde. Foram 
deliberadas algumas ações:

a) Pressionar o governo para reabrir canais de negociações para revisar a tabela salarial,uma das mais baixas do 
funcionalismo federal;

b) Cobrar do Ministério da Saúde uma política de valorização e capacitação, que passe pelo acesso a cursos de graduação e 
pós graduação,uma vez que são discriminados pelos gestores estaduais e municipais quanto ao acesso a este cursos;

d) Acompanhar e apoiar a tramitação da PEC 362/09, do Deputado Maurício Rands que cria a Carreira da Saúde em cada 
esfera de governo: municipal, estadual e federal;

e) Apresentar, através de deputados federais um projeto de Lei que permita a redistribuição dos servidores do Ministério da 
Saúde e FUNASA, para outros órgãos federais da Seguridade Social (ANVISA, INSS, Ministério do  Desenvolvimento Social, etc.), 
por conta principalmente, das perseguições sofridas nos vários municípios do país.

Em Brasília, 16 de agosto, ocorreu mais um evento nacional dos servidores do Ministério do Trabalho. O encontro foi 
promovido pela CNTSS, FENASPS, CONDSEF e ASDERT. No final do encontro CNTSSS, FENASPS e CONDSEF assinaram 
documentos conjuntos defendendo o pleito dos servidores, sobretudo a imediata instalação do GT da Seguridade Social, cujo 
objetivo é reestruturar a Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho – CPST ,da qual faz parte os servidores do MTE.

 A categoria no país decidiu por lutar por uma carreira específica, separando-se da CPST. A CNTSS apóia a reivindicação dos 
servidores e vai lutar para que o governo atenda os trabalhadores, uma vez que o Ministro do Trabalho, Carlos Lupi, já concordou 
com o pleito dos servidores enviando para o Ministério do Planejamento, um projeto de Carreira específica para os servidores.
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