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ENCONTRO NACIONAL VIRTUAL DOS(AS) TRABALHADORES(AS)
DA SEGURIDADE SOCIAL - 25 DE FEVEREIRO/2022

Cerca de 60 trabalhadores da carreira da Previdência, Saúde e Trabalho (CPST, ou
Seguridade Social), de diversos estados do país, participaram do encontro, promovido
de forma conjunta pela Fenasps e CNTSS, em formato de videoconferência.

Foram discutidos assuntos relativos à categoria, bem como à pauta de reivindicações
aprovada na Plenária da Fenasps do último dia 29 de janeiro. 

Após debates, foram elencadas as seguintes propostas:

1. Reposição salarial imediata de 19,99%;
2. Discussão da data-base para os servidores;
3. Reajuste dos auxílios: alimentação, saúde e transporte;
4. Concessão de insalubridade para todos(as) servidores(as) em trabalho presencial;
5. Melhores  condições  de  trabalho  para  os  servidores  e  servidoras  em  trabalho

presencial  e  teletrabalho  (jornada  de  trabalho  de  30  horas,  redução  de  metas;
medidas sanitárias; melhoria dos equipamentos e estrutura nas agências e custeio
da estrutura para o teletrabalho);

6. Instalação imediata do Comitê Gestor da Carreira;
7. Concurso Público;
8. Reivindicar  condições materiais  e  regulamentação urgente para exercer trabalho

remoto  e  teletrabalho,  com  respeito  a  uma  carga  horária  definida.  Código  de
atividade sindical para atividade sindical virtual;

9. Que a prova de vida seja automática, com uso dos dados disponíveis. Que não seja
exigido que o servidor comprove se está ou não vivo, em relação à prova de vida. É
só o RH da Saúde confrontar os dados com a Receita Federal do mesmo jeito que
no RGPS;

10.Reforçar a cobrança ao Ministério da Saúde com relação à aplicação dos EXAMES
PERIÓDICOS, extensível aos servidores cedidos, que há mais de 20 anos não são
realizados;

11.Melhoria das condições de trabalho nas unidades em situação precária, como as
Superintendências Estaduais da Saúde e do Trabalho e Previdência;

12.As entidades Fenasps e CNTSS farão uma moção conjunta a respeito do conflito na
Ucrânia, envolvendo a Rússia e a OTAN;

13.Os trabalhadores(as) da Saúde estão na linha de frente desde o início da pandemia
e sofrem com a falta de concurso  há  mais de 30 anos,  em uma categoria cuja
maioria  de  sua  composição  está  aposentada.  Embora  não  possa  estar  na
vanguarda desta  greve,  esses trabalhadores(as)  podem incorporar  o  movimento
com  a energia que têm. Precisamos que o conjunto dos trabalhadores ganhe as
ruas e o cenário político nacional e mundial;

14.Reivindicar liberação de ponto para que os servidores que estão em home office e
teletrabalho possam participar de atividades;
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15.Unidade da luta com todos os servidores federais com atividades conjuntas, rumo à
Greve Geral, no calendário de luta do FONASEFE;

16.Encaminhar o debate sobre o indicativo da data da Greve Geral unificada para os
fóruns deliberativos da Fenasps e da CNTSS;

17.Incorporar os trabalhadores aposentados em todas as atividades reivindicatórias do
movimento;

18.Moção  de  repúdio  à  proposta  do  governo  de  reajuste  no  valor  de  R$400  no
benefício de vale-alimentação, incluindo somente os servidores na ativa, excluindo
todos os aposentados(as).

Brasília, 25 de fevereiro de 2022

FENASPS  & CNTSS
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