
28 de Abril de 2022

CARTA ABERTA
AOS PARLAMENTARES DO MARANHÃO

O INSS É PATRIMÔNIO DO POVO BRASILEIRO.
SEUS SERVIDORES E SERVIDORAS MERECEM RESPEITO.

Senhores Deputados/Senhoras Deputadas,

Os trabalhadores e trabalhadoras do INSS estão em greve por respeito, dignidade e 
direitos dos servidores e dos usuários. Nossa luta é por reajuste salarial, mas é também 
para defender um serviço público melhor e mais forte.

Não nos parece razoável que um órgão da envergadura do INSS e uma política 
pública com a importância da seguridade social sejam tratados com o desprezo que 
temos assistido.

O INSS é o maior distribuidor de renda do país. Mais de 35 mil municípios brasileiros 
dependem da renda dos benefícios concedidos pelo órgão. São mais de 36 milhões de 
aposentados e pensionistas e 70 milhões de trabalhadores protegidos, ou seja, a 
Previdência Pública, através do INSS, oferece proteção a mais de 100 milhões de 
brasileiros e brasileiras.

Apesar desses números, a Lei Orçamentária 2022 corta cerca de 1 bilhão de reais 
do INSS, cujos servidores estão submetidos a uma realidade de salários defasados,  
agências sucateadas, pessoal insuficiente e metas muito altas para condições de 
trabalho não compatíveis. Mesmo assim, jamais se furtaram a atender a população, 
seja no local de trabalho ou no trabalho remoto.

Motivos para fazer greve não nos faltam, mas servidoras e servidores do INSS 
querem mesmo é trabalhar, desde que seu trabalho seja respeitado, reconhecido e 
tratado com a justiça e o bom senso que merece. Por isso, os trabalhadores e trabalha-
doras do órgão no Estado se dirigem, através desta, a todos e todas parlamentares do 
Maranhão, pedindo que apóiem as reivindicações da categoria e intercedam junto ao 
Poder Executivo para efetiva negociação e resolução do impasse criado.

Apresentamos a seguir os principais pontos da nossa Pauta para que possamos 
construir diálogo produtivo e honesto.

1.  Pela Carreira do Seguro Social; Em defesa da Carreira de Estado e Pelo 
fim da Terceirização no INSS – Uma das grandes demandas dos servidores é que se 
reconheça a importância e complexidade da atividade-fim do órgão, entendendo que 
algumas atividades só deveriam ser desempenhadas por servidores concursados e 
não por empregados contratados e terceirizados. Estas atividades seriam análise e 
reconhecimento inicial do direito aos benefícios, manutenção, revisão, fiscalização e 
apuração de irregularidades, dentre outras. Para isso, é preciso reconhecer a 
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Carreira do Seguro Social como Carreira Típica de Estado, assim como outras carrei-
ras e atividades no âmbito do serviço público federal.

2.  Rediscussão do processo de trabalho de forma que a complexidade do 
trabalho exercida seja considerada.

3.  Concurso Público de nível Superior para ingresso ao cargo de Técnico do 
Seguro Social e derrubada do veto ao orçamento do INSS.

4.  Ampliação da Campanha Re-Humaniza INSS para todo o país.

5.  Jornada de 30 horas semanais para o atendimento – É fundamental garantir 
jornada de 6 horas/dia para o pessoal de atendimento submetido a maior nível de 
estresse, maior demanda e complexidade não apenas da função, mas das próprias 
relações humanas.

6.  Fim do adicional de metas para o teletrabalho – A redução da meta para 
quem está no teletrabalho, sem alteração da meta de quem está no trabalho presenci-
al é uma questão de saúde física e mental para o servidor e servidora. Hoje, há acrés-
cimo de 30% da meta no teletrabalho em relação ao trabalho presencial, que já tem 
metas altas.

7.  Data-base – Os servidores são trabalhadores, portanto deveriam ter garantido 
seu direito à negociação coletiva e à data-base, oportunidade de discutir com o 
Governo Federal as demandas e as reivindicações da categoria.

8.  Reajuste dos salários e do auxílio-alimentação – Esta demanda é de todos 
os servidores públicos federais, com salários congelados há cinco anos, frente a uma 
inflação galopante, que corrói o poder de compra do trabalhador.  No caso da carreira 
do seguro social, estudo da FENASPS já apresentado ao Ministério da Economia, 
demonstra que a defasagem salarial da nossa categoria no período de 2011 a 2021 é 
de 49,28%. Se considerarmos os primeiros meses de 2022, nossas perdas já são 
superiores a 50%, ou seja, perdemos mais da metade do poder aquisitivo. Ainda no 
ponto salarial, outra demanda específica da carreira do seguro social é a complemen-
tação do salário mínimo no vencimento básico. Hoje, o último padrão na carreira de 
técnico do seguro social tem vencimento básico de R$ 1.102,02, menor que o salário 
mínimo.

9. Defesa das pautas aprovadas pelo conjunto dos Federais – Nossa greve se 
insere no contexto da luta dos servidores públicos federais, sendo assim, a pauta 
geral conjunta também é pauta dos servidores e servidoras do INSS.

Diante de todo o exposto, reiteramos a solicitação de que vossas excelênci-
as considerem a importância do INSS, dos serviços públicos e dos servidores e 
servidoras para o Brasil e para o povo brasileiro e intercedam para que a justiça 
e o bom senso prevaleçam na negociação entre Governo Federal e categorias 
em greve, contribuindo para a solução do impasse e para a defesa do serviço 
público do país.
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