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 MANIFESTO A LUTA DOS SERVIDORES DO INSS   

 

O contexto atual demonstra o ataque do projeto neoliberal à classe trabalhadora, 
desconfigurando por completo a proteção social do (a) trabalhador (a). Em âmbito global, ocorre a 
desconstrução geral do Estado democrático de direito, como vem ocorrendo no Brasil. 

O governo, a serviço do capital, se utiliza das instituições públicas para atacar e desmontar 
os direitos sociais historicamente conquistados com objetivo de privatizar estes serviços. Neste 
cenário, os (as) trabalhadores (as) do INSS do Distrito Federal lutam por melhores condições de 
trabalho, pelo fim da ingerência política, loteamento de cargos políticos no Serviço Público, 
cumprimento do acordo de greve, realização de concursos públicos, contra a terceirização, 
privatização e fechamento das unidades de atendimento. 

Com forte mobilização dos (as) trabalhadores (as) no decorrer de 2017 foi impedida a 
aprovação da reforma da previdência, contudo, o INSS vivencia uma verdadeira reforma 
administrativa, com diversas medidas que restringem e violam direitos dos (as) trabalhadores (as) 
que por vezes são impedidos de exercerem suas atribuições, por medidas tomadas por gestores, 
servidor de carreira ou não, indicados através das negociatas feitas por interesses dos 
governantes de plantão.  

Orquestrando muitas dessas mudanças, temos representantes ou prepostos com interesses 
políticos, representando partidos ou associações classistas, com conflito de interesses, ingerência 
e falta de ética na condução da função pública, além de ações de assédio moral ao conjunto 
dos(as) trabalhadores(as) do INSS e, sobretudo, medidas que impõe corte de benefícios em 
grande escala sem qualquer critério técnico ou aplicação da lei que determina que e obrigação do 
Estado, fazer a reabilitação destes profissionais para voltarem ao mercado de trabalho. As 
medidas destes iluminados, além do desmonte/extinção dos serviços previdenciários, 
fechamentos de agencias e cerceamento do acesso aos segurados, e colocam em risco o 
funcionamento dos Serviços Social e Reabilitação Profissional. 

O cenário é caótico, recentemente ocorreu a demissão do presidente do INSS, conforme 
ampla divulgação em rede social, por irregularidades em contratos de informática entre outros. A 
FENASPS luta pela profissionalização dos Serviços Públicos, sem nenhum tipo de ingerência dos 
interesses de partidos políticos ou outras organizações com interesses escusos, ocupando cargos 
na gestão do INSS. Neste sentido, na Plenária Nacional Federação realizada dia 20 de Maio, foi 
aprovado deflagrar mobilização Nacional envolvendo os servidores (as) para se posicionarem 
através de abaixo-assinado que será encaminhado ao Ministério de Desenvolvimento Social – 
MDS e Casa Civil, ao TCU, CGU, Procuradoria Federal e Parlamentares, expressando assim, a 
indignação e a firme posição da categoria contra a ingerência na direção do INSS e os problemas 
que têm gerado para os (as) trabalhadores (as) em todo País. 
 

Não a ingerência política na gestão no INSS!! 

Contra a restrição de direitos na Previdência Social! 

 

Diretoria Colegiada da FENASPS 


