
 
ENCONTRO ESTADUAL DO(A)S SERVIDORE(A)S DO INSS APROVA PLANO DE 
LUTA COM INDICATIVO DE CONSTRUIR GREVE POR TEMPO INDETERMINADO 

  Em Encontro Estadual Virtual realizado no dia 09 de Setembro com os/as servidore(a)s representando todas 
as Gerências do Paraná, os/as servidore(a)s aprovaram indicativo para construir a Greve Geral por Tempo 
Indeterminado no início de outubro contra os ataques aos direitos dos servidores, pela manutenção da 
Jornada de Trabalho de 30 horas, Melhores Condições de Trabalho e Concurso Público. Foi aprovado indicar à 
FENASPS, a realização de Encontro Nacional Virtual dos Servidores INSS no dia 13 de setembro, a partir das 19 
horas. E novo Encontro até final de setembro para avaliar a mobilização dos/das servidores/as do Estado do Paraná.  
 Como está agendada audiência com o Presidente do INSS, amanhã (10/09) às 17 horas, foi feito convite aos 
servidores para participarem da audiência. 
 Orientamos a categoria para realizar as Reuniões por Locais de Trabalho e Virtualmente para discutir o 
Indicativo de Greve. A luta segue, confiram demais Resoluções aprovadas. 
 

Deliberações Encontro Virtual do(a)s Servidores do INSS do Paraná: 
1- Indicar ao conjunto dos servidores do INSS para continuarem cumprindo a Jornada de 30 horas, preparando a 
Greve Geral no início de outubro. E exigir a imediata revogação das Portarias 1345 e 1347/21; 
 

2- Reiterar orientação à categoria para todos os/as servidores(a), saírem dos Programas de Gestão, exigindo 
melhores condições de trabalho, com indenização dos custos operacionais do Trabalho Remoto ou Teletrabalho; 
 

3- Realizar Reuniões presenciais ou virtuais por locais de trabalho convocando os/as servidores que estão em trabalho 
remoto para contribuírem no debate e construir junto a Greve, para reversão dos ataques; 
 

4- Apresentar proposta à FENASPS para realização de Encontro Nacional Virtual dia 13/9, às 19 horas, com 
representação dos Sindicatos filiados permitindo assim ampliar para participação geral da categoria. E cumprir os 
dispositivos legais; 
 

5- Organização do Comando de Mobilização com representantes dos locais de trabalho, que será transformado em 
Comando de Greve, quando for deflagrado o movimento paredista; 
 

6 - Exigir a realização de Concurso Público e o fim da terceirarão dos serviços do INSS; 
 

7- Lançar Campanha em Defesa das 30 horas; 
 

8- Apresentar proposta à Direção do INSS para adoção do Turno Ininterrupto com base no Decreto 1590/95, 
possibilitando a manutenção da jornada de 30 horas e preservar a saúde dos servidores; 
 

9- Encaminhar orientação da ASSEJUR/FENASPS, para ingressar com ação sobre as incongruências e ilegalidades 
das Portarias 1345/1347/21; 
 

10- Fortalecer a luta contra a PEC 32 - Contrarreforma Administrativa; 
 

11- Cobrar do governo a realização de Concurso Público para repor as 23 mil vacâncias no INSS; 
 

12- Como Pauta para Greve: a) Manutenção das 30 Horas de Trabalho; b) Melhores Condições de Trabalho; c) 
Reposição Salarial; e) Cumprimento do Acordo de Greve. 
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