Ofício 76/2021
Brasília-DF, 10 de novembro de 2021.
Ao Senhor

JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
Presidente do INSS
Brasília-DF - pres@inss.gov.br
Assunto: Pautas de reivindicações dos (as) servidores (as) do INSS e solicitação de audiência
com a presidência
Senhor Presidente,
A Federação Nacional de Sindicatos de trabalhadores (as) em Saúde, Trabalho,
Previdência e Assistência Social (FENASPS), entidade com sede e foro no Setor de Diversões
Sul (SDS), Edifício Venâncio V, térreo, loja 28, solicita através do presente agendamento de
audiência com o presidente do INSS para tratar das seguintes pautas:
1. Cumprimento do Acordo de Greve de 2015 com a efetivação do Comitê Gestor da
Carreira e a regularização da concessão de insalubridade para os servidores e servidoras;
2. Reestruturação dos SIASS (Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor e
política de segurança e saúde do(a) servidor(a);
3. Jornada de trabalho e a expansão do REAT;
4. Serviços previdenciários: Serviço Social e Reabilitação Profissional;
5. Condições de trabalho: Imposição da produtividade através de pactuações, metas
abusivas, indenização dos custos com a estrutura do trabalho para os servidores e servidoras
das modalidades de trabalho semipresencial, teletrabalho e trabalho remoto (grupo de risco).
6. Devolução dos descontos dos dias de paralisação =ocorridos em 2017 e tratamento
isonômico em relação à greve dos médicos peritos de 2015;
7. Plano de Carreira incluindo todas (os) as (os) servidoras (os) Seguro Social,
profissionalizando esta carreira de grande complexidade e importante função social;
8. Realização de Concurso Público para repor quadro de funcionários, suspendendo os
processo de terceirização dos serviços;
9. Devolução dos valores descontados da Greve de 2009, conforme acordo de greve;
10. Aplicação da Nota Técnica 17 do Ministério Público do Trabalho para a proteção da
saúde e demais direitos fundamentais das trabalhadoras em home oficce;
Sendo o que se apresenta nos colocamos a disposição.
Atenciosamente,

Anexos: Ofício 007/2019, Ofício 116/2019 e nota técnica 17/2020
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