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Oficio 167/2020      

Brasília-DF, 23 de dezembro de 2020. 

Ao Senhor 

Alessandro Roosevelt 

Presidente Substituto do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS  

Brasília/DF 

 

 

Assunto: Vacinação de prevenção Covid-19 aos servidores do INSS 

 

 

  A Diretoria Colegiada da Federação Nacional de Sindicatos de Trabalhadores em  Saúde, Trabalho, 

Previdência e Assistência Social (FENASPS), entidade representativa dos servidores das Carreiras dos 

servidores do Seguro Social, da Seguridade Social e da Anvisa, com sede e foro, no Edifício Venâncio V, loja 

28 -  Brasília-DF - vem expor o que segue: 
 

  Em que pese as medidas preventivas com uso de máscaras, álcool gel e o distanciamento social, 

adotadas pelos servidores do INSS, que prestam atendimento agendado ou não, a milhões de brasileiros desde 

o começo desta pandemia -  COVID-19 - centenas de servidores foram infectados, provocando dezenas de 

óbitos pelo País. Em todo mundo já temos mais de 80 milhões de infectados com mais de um milhão e 

oitocentos mil de vítima fatais. No Brasil foram mais de sete milhões e trezentos mil pessoas com 

aproximadamente 190 mil mortes, uma tragédia sem precedente na história deste País. 
 

 Considerando que a partir do mês de setembro houve decisão desta Presidência em retomar o trabalho 

presencial nas unidades do INSS,  servidores que atendem  milhares de brasileiros que procuram estes serviços 

nas Unidades de trabalho no atendimento à população em todo País, estão na linha de frente expostos a serem a 

próxima vítima da  contaminação, bem como tornarem disseminadores involuntários do vírus. 
 

 Diante da necessidade de assegurar que esta categoria possa prestar atendimento seguro para a 

população usuária dos serviços do INSS, entendemos ser urgente e necessário, que esta presidência tome as 

devidas providências para viabilizar a vacinação dos servidores, tão logo a mesma esteja disponível no Brasil.  
 

A inclusão destas categorias na política sanitária de prevenção criará uma rede de proteção à saúde de 

parcela significativa da população, uma vez que pela natureza do trabalho, estes estão expostos ao contágio a 

todos os tipos de doenças transmissíveis pelo ar e pelo contato. E contribuirá decisivamente para preservar a 

vida da população. 
 

  Aproveitando a presente oportunidade, vimos também requerer que sejam tomadas as devidas 

providencias para a realização o mais urgente possível dos exames periódicos extensivos a todos os servidores, 

para termos um diagnóstico fiel o quadro de saúde destes categoria. 
 

 Sendo o que tínhamos para o momento, agradecemos o atendimento do que foi solicitado, aguardamos 

as devidas providências e colocamo-nos ao inteiro dispor para o que for necessário. 

 

Atenciosamente, 

 

Diretoria Colegiada da FENASPS. 

 
 




