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Ofício 122/2020           Brasília-DF, 21 de agosto de 2020. 
        

 

Ao Senhor 

LEONARDO ROLIM GUIMARÃES 

Presidente do INSS pres@inss.gov.br 

Brasília/DF 

 

 

ASSUNTO: PRORROGAÇÃO DO TRABALHO REMOTO AOS SERVIDORES PÚBLICOS 

FEDERAIS E MANUTENÇÃO DO ISOLAMENTO SOCIAL.   

  
 

Senhor Presidente, 

 

 

       A Federação Nacional de Sindicatos de Trabalhadores da Saúde, Trabalho, Previdência 

e Assistência Social – FENASPS – entidade representativa das Carreiras do Seguro, 

Seguridade Social e ANVISA, com sede e foro no Setor de Diversões Sul (SDS), Edifício 

Venâncio V - térreo, loja 28, Brasília-DF, tendo em vista a decisão do governo em reabrir as 

unidades do INSS a partir do dia 03 de agosto de 2020, bem expor fator e solicitar o que 

segue: 
 

 O Brasil ultrapassou a trágica marca de 112 mil mortos e 3,5 milhões de contaminados 

pelo COVID-19, entre estes centenas de servidores públicos, sendo o Brasil único País que a 

pandemia não está retrocedendo. Para agravar ainda mais a virulência da maior pandemia 

deste século, chegou uma frente fria baixando temperaturas negativas em algumas localizações 

próximas as sentidas em regiões polares. E é sabido que a redução drástica de temperaturas 

favorece quadros graves de adoecimento pela COVID-19. Em vários Estados o vírus continua 

fazendo vítimas, sem haver retrocesso no número de mortos. 
 

 Entendemos ser correta a decisão da direção do INSS em buscar atendimento pelos 

canais remotos, mantendo os servidores no isolamento social em trabalho home office, de 

formar emergencial durante a emergência sanitária devido à COVID-19 considerando que o 

INSS atendem em média 3 milhões de pessoas por mês. Com tais medidas foram evitadas que 

no mínimo 12 milhões de pessoas estivessem expostas ao contágio do covid-19, estes são os 

segurados que usam os serviços previdenciários e se deslocam via transporte público, setores 

que mais contaminam pessoas. 
 

 Na última reunião realizada dia 13 de Agosto foi informado por essa presidência que o 

INSS iria tomar medidas publicando ato para prorrogar o isolamento social e manter as APS 

fechadas até segunda quinzena de setembro/2020. Em algumas unidades do INSS pelo País há 

gestores convocando os servidores a comparecerem nas agências a partir de segunda-feira dia 

24 de agosto/2020, uma temeridade, um risco a todos trabalhadores e segurados. 

Reivindicamos que a exemplo de outros órgãos como Universidades, Ministério Público e até 

setores do poder judiciário, poderia ser prorrogado enquanto não houver um controle efetivo 

da pandemia.  
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Considerando que temos ainda grande parte da categoria no grupo de risco, últimos 

dados apontavam 63% da categoria, seria prudente mesmo manter as atividades realizadas 

pelos meios remotos com atendimento digital.  
 

  No aguardo do retorno do que estamos solicitando, sendo o que tínhamos para o 

momento, colocamo-nos à disposição para o que se fizer necessário. 

 

Atenciosamente, 

 

 
 

 

                                                                 


