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CNTSS/CUT convoca todos os trabalhadores na Carreira da Previdência, Saúde e 
Trabalho, nos dias 30 e 31 de março para reabrir o processo de negociação da 

tabela salarial dos trabalhadores da CPST

A Direção da CNTSS/CUT reuniu no dia 10 de março em Brasília com a participação dos sindicatos filiados 
dos estados de SE, PB, AL, SP, PE, GO, MA, MS, RJ e Oposição DF para avaliar a necessidade de organizar e 
mobilizar os trabalhadores na Carreira da Previdência, Saúde e Trabalho. Com o objetivo de reabrir o processo de 
negociação para rever a tabela salarial dos trabalhadores da CPST, uma vez que, em audiência com o Ministro 
Paulo Bernardo do Planejamento em 22/12/2009, o mesmo disse concordar com essa reivindicação. Foram 
aprovados os seguintes pontos:

1. Caravanas à Brasília no dia 30 e 31/03/2010 com ato político;

2. Solicitar apoio político e financeiro à CUT Nacional e Estadual para organizar as caravanas;

3. Articular audiência pública na Comissão de Seguridade Social e Administração Pública;

4. Organizar Seminário dos federais para discutir Orçamento Público, a proposta do governo de Carreiras 
Transversais e seus impactos na Administração Pública do Brasil; 

5. Que os sindicatos discutam até o dia 19/03 e dê retorno a CNTSS a realização de uma atividade nos 
Estados com um ato político com data e local definidos, mas que seja antes do envio das caravanas à Brasília;

6. Criar um comando de mobilização permanente para atuar junto ao Parlamento e ministérios;

7. Dar visibilidade as ações da CNTSS, articulada com as assessorias de comunicação dos sindicatos 
estaduais;

8. Realização do Seminário sobre Orçamento Público Federal, com data indicativa de 08 e 09/04, com local a 

MANIFESTAÇÃO EM BRASÍLIA



ser definido pela CNTSS;

9. Providenciar que a Audiência Pública sobre a Seguridade Social seja no mesmo período que o 
Seminário sobre o Orçamento Público Federal;

10. Comando de mobilização de dirigentes dos Estados para movimentação no Congresso Nacional. 
Definir agenda, Estados e Plantonistas;

11. Que a CNTSS defina a agenda de Plantões na sede em Brasília para acompanhamento as ações do 
comando de mobilização;

12. Que a CNTSS discuta com a CUT Nacional e as CUTs Estaduais o financiamento de estadia para as 
oposições Cutistas dos Estados para viabilizar a sua participação no comando de mobilização.

13. Que a CNTSS faça contatos com a rede hoteleira de Brasília informando aos sindicatos filiados as 
opções conveniadas;

14. Discutir com a CUT nacional a interlocução junto aos Ministros Luiz Dulci e Alexandre Padilha com o 
intuito de abrir um diálogo com o MPOG e Casa Civil com o objetivo de reabrir as negociações para revisão 
das tabelas salariais da CPST;

15. Solicitar audiências com os Ministros dos Ministérios do Planejamento, Casa Civil, Saúde, Previdência 
e Trabalho e Emprego;

16. Propor uma ação judicial na justiça Federal de Brasília para toda a base da CNTSS questionando o 
processo de Avaliação de Desempenho do INSS no que se refere aos companheiros e companheiras que 
tiveram pontuação menor que 18 ou os que não tiveram avaliação por motivo de licença médica; 

Direção da CNTSS
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