FENASPS EXIGE ATENDIMENTO DAS
REIVINDICAÇÕES E A VALORIZAÇÃO
DE TODOS OS TRABALHADORES!

O

INSS no contexto atual vem passando por um verdadeiro caos, principalmente em virtude da insuficiência
de servidores e a proposta de solucionar tais dificuldades com a implantação de ferramentas digitais. Nesse cenário, os processos de trabalho dos servidores teve substantivas alterações, nesse sentido a FENASPS apresentou inúmeras
vezes a direção do INSS, pauta de reivindicações, dentre elas,
a proposta de implantar Plano de Carreira com Adicional de
Qualificação, com incorporação das Gratificações, realização
de Concurso Público.
Apesar de todas turbulências na autarquia, a FENASPS
dará continuidade as requisições ao INSS a dar continuidade
aos debates que estão congelados desde a crise que culminou
na demissão do ex presidente.
Recentemente foi divulgada proposta de bônus ou
gratificação, pela Folha de São Paulo, proposta ainda não
normatizada em projeto de Lei ou Medida Provisória, portanto uma propaganda sem nenhuma consistência.
Em recente audiência com representantes do ministério do planejamento foram taxativos que não existe orçamento para contratação de novos servidores para suprir o quadro
de milhares de vacância, bem como, possibilidades de reajustar os benefícios sociais decorrência da EC 95, nesse viés
como é possível orçamento para custear tal bônus?
Destaca-se que tal medida, caso seja normatizada, terá
impactos substanciais na precarização do trabalho dos servidores, aumento da carga horária, dentre outros. Trata-se de
mais uma medida que não resolverá os graves problemas do
INSS.
A Federação há mais de uma década vem apontando a
saída para os problemas, porém os ocupantes dos cargos do
alto escalão, preferem apostar em planos mirabolantes sem
nenhuma perspectivas de serem implementados.
Desde que inventaram a tais revisões periciais com pagamentos de R$ 60,00, na perspectiva de corte de benefício
no cenário de ajuste fiscal, diversas publicações com balanços
fantasiosos sobre a economia feita no período, porém nunca
responderam aos requerimentos que a Federação fez sobre o
assunto.
Por esta razão apresentamos denuncia na DPU e Procuradoria
Geral da República fazerem auditoria nestas revisões de benefícios.

Vamos cobrar do atual presidente que apresente propostas sérias para resolver os problemas do INSS e dos trabalhadores que compõem a carreira. E importante que primeira
respondam a pauta de reinvindicações, que inclui implantação de Plano de Carreira com incorporação das gratificações
e AQ. Não acreditamos nestas invenções construídas as portas fechadas, sem discutir com os trabalhadores. O INSS já
deveria ter aprendido com as experiências, que os bônus não
resolvem, há dois anos pagam aos médicos peritos, mas tem
milhares de perícias represadas sem solução e nem prazos
para serem resolvidas.
Considerando que não houve resposta a pauta de
reinvindicação, orientamos a intensificação da mobilização
em todo País e preparar a paralisação dos trabalhadores. Não
é mais possível os trabalhadores ficarem reféns de experiências excludentes e paliativas que não resolvem os problemas
da carreira e do INSS. A FENASPS vai realizar Plenária Nacional
dia 07/7 para avaliar a mobilização dos trabalhadores e preparar o Plano de Luta.
Diretoria Colegiada da FENASPS

TODOS À LUTA!
Confira o Calendário
Dia 07/7 - Encontros Setoriais - INSS
Carreira da Seguridade Social
Dia 08/7 - Plenária Nacional FENASPS

