Ofício FENASPS 44/2020
Brasília, 20 de março de 2020

Ao Senhor
Bruno Silva Dalcolmo
Secretário do Trabalho do Ministério da Economia
Brasília/DF

Assunto: comunicação de greve a partir de 24 de março
Prezado Senhor,
Cumprindo as formalidades necessárias da legislação, a Federação Nacional de Sindicatos de
Trabalhadores da Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social – FENASPS – entidade com
sede e foro no Setor de Diversões Sul (SDS), Edifício Venâncio V, térreo, loja 28, Brasília/DF,
comunica que os(as) servidores(as) das carreiras do Seguro Social (INSS) e da Seguridade Social
(carreira da Previdência, Saúde e Trabalho – CPST) e Anvisa, sem condições de trabalho diante da
perspectiva de contaminação pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19), entrarão em greve a
partir de 24 de março de 2020.
Além disso, a categoria paralisará suas atividades também devido ao não atendimento das
reivindicações e não cumprimento dos acordos de greve assinados em 2015. Saiba mais: Seguro
Social e Seguridade Social.
Nada mais havendo a tratar, subscrevemo-nos abaixo e colocamo-nos à disposição de Vossa
Senhoria para o que se fizer necessário.
Atenciosamente,

Moacir Lopes
Diretoria Colegiada
FENASPS
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