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PLENÁRIA NACIONAL VIRTUAL DA FENASPS
5 DE MARÇO/2022

Cerca de  100  trabalhadores(as) do Seguro Social (INSS)  e da Seguridade Social
(ou carreira da Previdência, Saúde e Trabalho – CPST) de todas as regiões do país
participaram da Plenária Nacional virtual da Fenasps do dia 5 de março, a partir das
14h, em formato de videoconferência. 

Os presentes passaram informes dos estados e analisaram a conjuntura em que se
encontram  os  Servidores  Públicos  Federais,  em  especial  no  que  tange  à
mobilização  das  categorias  do  Seguro  e  Seguridade  Social  e  construção  de
movimento grevista. Após o debate, foram geradas uma série de propostas, abaixo
listadas:

1. Em 9 de março – Dia Nacional de Luta e mobilização com apagão total no
INSS – orienta-se que seja denunciado para a população o desmonte do
INSS  e  a  necessidade  de  concurso  público  e  a  valorização  do  Serviço
Público. Paralisação total no INSS no dia 09/03, dia em que haverá reunião
com o ministro do Trabalho e Previdência em Brasília/DF;

2. Em  16 de março – Dia Nacional de Luta e mobilização – haverá ato com
denúncia para a população  a respeito do desmonte do  Serviço Público,  a
necessidade  de  concursos  para  recomposição  da  força  de  trabalho  e  a
valorização do funcionalismo público e seus servidores(as);

3. Instaurar  o  Comando  de  Mobilização  e  Greve  por  prazo  indeterminado  a
partir de 23 de março;

4. Realizar uma live após a reunião com o ministro no dia 9 de março;
5. Participação dos atos no 8 de Março – Dia Internacional da Mulher –, onde

estão sendo construídos nos Estados, e em Brasília;
6. Organizar o Comando de Mobilização e Greve;
7. Convocar próxima Plenária Presencial (poderia ser em 19 ou 26/03);
8. Ratificar as Resoluções aprovadas no Encontro Nacional dos Servidores do

INSS: Operação Excelência com redução de produção de forma a garantir
qualidade nas análises e o melhor atendimento à população;

9. Denunciar  à população  que  o  ritmo  de  trabalho  imposto  no  INSS  vem
transformando  análise  e  reconhecimento  de  direitos  em  uma  linha  de
produção,  acarretando  possíveis  prejuízos  para  a  análise  e  para  o
reconhecimento  de  direitos  e  o  aumento  do  adoecimento  dos(as)
trabalhadores(as)  do  INSS.  (Os detalhes  da  Operação  Excelência,  com a
incorporação de toda a categoria do Seguro Social,  devem ser construídos
pelos Comandos de Mobilização);
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10.Oficiar o INSS, comunicando a paralisação e solicitando codificação de greve
para todos os servidores que aderirem, inclusive os(as) servidores(as) que
estão nos programas;

11.Fazer comunicado para a imprensa sobre a greve;
12.Orientação  para  instauração  imediata  dos  comandos  estaduais  de

Mobilização/Greve.  Que  os  estados  encaminhem  representantes  para
compor Comando de Mobilização/Greve da FENASPS;

13.Reuniões  nos  locais  de  trabalho/Reuniões  virtuais  para  construção  da
Mobilização/Greve com participação do Comando Estadual; 

14.Elaborar com urgência um vídeo explicitando a importância do trabalho dos
servidores  no  INSS,  a  restrição  de  atendimento  à  população  e  o
sucateamento do órgão como forma de denúncia para a população. 

15.Participação dos atos do dia 16/03, em Brasília e nos estados, tirados pelo
FONASEFE com uma representação enviada pelos sindicatos estaduais;

16. Construção da Greve unificada com o Conjunto dos Federais; 
17.Pressionar o Ministério da Saúde para realizar uma audiência para discutir

pendências dos servidores; 
18.Intensificar  pesquisa  da  FENASPS  sobre  as  condições  de  saúde  dos

servidores; 
19.Realizar  assembleias  virtuais  de  greve por  categoria,  nas  gerências

executivas do INSS e presenciais, onde for possível; 
20.Orientar  que  o  servidor  informe  ao  sindicato  estadual  se  aderir  à  greve,

informando a codificação de greve;
21.Elaborar modelo de carta aberta à população e nota à imprensa informando

as razões da greve;
22.Orientar  os estados para dar  sustentação ao movimento grevista.  Que os

estados debatam sobre a possibilidade de disponibilizar recursos para ajudar
as oposições sindicais, onde existirem, como já é feito hoje, durante a greve;

23.Mobilização  dos trabalhadores(as) da  Saúde e aposentados nas atividades
unificadas;

24.Fazer Moção de repúdio ao deputado Artur do Val (“Mamãe Falei”) – Direção
da Fenasps vai fazer;

25.Fazer Moção de repúdio  sobre a guerra na Ucrânia  – Direção da Fenasps
vai fazer;

26.Importante  a  Fenasps  fazer  texto  de  carta  aberta  para  os  Estados  que
possuem  locais  de  trabalho  com  problemas  de  estrutura,  reivindicando
melhores condições de trabalho;

27.Que a FENASPS disponibilize  a conta do  Zoom Meetings e o profissional
para operar nos estados onde temos oposição organizada, para poderem ter
ferramentas para mobilizar a categoria.

Brasília, 5 de março de 2022
Secretaria de Organização da FENASPS
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