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Relatório do Encontro Nacional dos trabalhadores do Seguro Social 

realizado nos dias 19 e 20 de maio 

 
 

Estados presentes: PR- MG-RS-SP-CE-RJ-SC-RN-PE-DF-ES-BA  

Total de participantes: 201  

 

 

 

RESOLUÇÕES: 

 
1. Indicar aos estados, a participação na MARCHA NACIONAL dos servidores federais, a se realizar no 

05 DE JUNHO  em Brasília; 

2. Construir dias nacionais de Luta e de Mobilização: 

 Em defesa do índice de reposição das perdas salariais; 

 30 horas para todos; 

 Pelo Plano de Carreira que valorize o Servidor tendo como foco a incorporação da GDASS; 

 Adicional de qualificação; 

 Reestruturação da tabela; 

 Contra o Assédio Moral ; 

3. Criação de Fóruns Estaduais em defesa do Serviço Público, a exemplo  do que acontece nos estados; 

4. Reapresentar ao governo proposta de Plano de Carreiras nos marcos dos apresentados  ao longo dos 

últimos anos; 

5. Dar continuidade à luta pela extensão das 30h para todos os trabalhadores do Seguro Social; 

6. Defender que a gratificação de qualificação seja por dentro do Plano de Carreiras, e que dê 

prioridade ao saber adquirido no serviço ao longo dos anos; 

7. Indicar aos estados o debate nos locais de trabalho sobre o conteúdo do Plano de Carreiras que está 

sendo discutido no GT; 

8. Construir novo Encontro Nacional, com data indicativa para 16 de julho/12, precedidos de encontros 

estaduais e Plenária Nacional em Brasília; 

9. Que a FENASPS marque imediatamente audiência no INSS, a fim de discutir com DIRAT e  o DRH   a 

situação das APS que não estão contempladas pelo turno estendido de 30 horas; 

10. Após  ato dos Servidores Federais em Brasília, no dia 05/06,  realizar também ato na Presidência do 

INSS com entrega de abaixo-assinados pela extensão do turno estendido para todos os Servidores da 

Carreira do Seguro Social; 

11. Que seja publicado no dia seguinte às reuniões do GT, seus relatórios com data da próxima reunião, 

a fim de que os estados se organizem para realização de atividades; 

12. Indicar aos estados realização de assembleias nos locais de trabalho para discutir calendários 

nacionais de luta nos dias que ocorrem reuniões de GT, com os servidores utilizando camisetas do 

sindicato e adesivos,  e também realizar atos nos locais de trabalho com distribuição de carta a 

população; 

13. Dar continuidade à luta ao combate do Assédio Moral nos locais de trabalho do INSS; 

14. Que no Plano de Carreiras o interstício para mudanças de classe seja de 12 meses; 
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15. Que seja elaborada uma cartilha em forma de gibi para dialogar com a base sobre os problemas 

enfrentados no dia a dia dos trabalhadores do Seguro Social; 

 

16. GEAP- A partir dos estudos realizados pela assessoria Jurídica da Federação, será realizado reunião 

com a DEN/FENASPS para apresentação do trabalho realizado pelo assessor jurídico Dr. Luiz 

Fernando, e a partir daí retirar encaminhamentos; 

 

 

PLANO DE LUTAS 

 
1. Intensificar Mobilização nos estados, com preparação para o dias nacional de luta constante no 

Calendário em anexo; 

 

2. Realizar encontros estaduais  tendo como eixos principais de reivindicação: 

 

 Reajuste Salarial já; 

 Pelas 30h para todos os servidores do INSS; 

 Incorporação das gratificações ao salário; 

 Pelo fim do Assédio Moral; 

 Pelo Plano de Carreiras que valorize o Servidor já; 

3. Indicativo de Encontro do INSS no dia 16 de julho e Plenária Nacional da FENASPS no dia 17 de 

julho. 

 

 

CALENDÁRIO NACIONAL DE ATIVIDADES E LUTA 

 
 

30 de Maio - Dia Nacional de luta da Seguridade Social, com atividade nos estados; 

 

31 de Maio - Audiência com o secretário de relações do trabalho do Ministério do Planejamento; 

 

 04 de Junho - Entrevista coletiva com a imprensa, a fim de denunciar o desrespeito do governo no 

trato com os servidores; 

  

05 de Junho 

- Marcha Nacional dos Servidores Federais, com atividades em Brasília; 

- Dia Nacional de luta da Seguridade Social; 

  

16 de Junho - Plenária Nacional da FENASPS; 

 

Brasília - DF, 21 de maio de 2012. 

 

 

 

Secretaria de Organização/FENASPS 


