
 

VACINA JÁ PARA TODOS E TODAS
Fornecimento regular de Equipamentos de Proteção Individual – EPIs e
Equipamentos de Proteção Coletiva – EPCs
Auxílio Emergencial de pelo menos R$ 600,00 enquanto perdurar a pandemia
para todas famílias em situação desemprego e pobreza extrema
Retorno da antecipação do BPC e Concessão Automática de benefícios para
evitar aglomeração e contaminação nas Agências da Previdência Social - APSs

Carta dos Trabalhadores e Trabalhadoras
do INSS à população do Brasil

 
O Sindicato dos Trabalhadores Federais em Saúde e Previdência nos Estados de Goiás
e Tocantins – SINTFESP-GO/TO, entidade representativa dos trabalhadores e
trabalhadoras do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, responsáveis por garantir a
implementação da política pública de Previdência Social e a prestação de serviços
indispensáveis aos trabalhadores e também a uma grande parcela da população
brasileira mais vulnerável, especialmente neste momento de aceleração da COVID - 19,
vem a público externar sua preocupações com os/as trabalhadores/as em
atendimento no INSS, diante da falta de condições de trabalho imposta pela Direção
Geral do INSS. 

Valorizar o serviço público, viabilizar a implementação das políticas públicas e a
qualidade da prestação dos serviços devem ser prioridade. São direitos que devem
chegar a cada brasileiro/a, às pessoas em situação de vunlerabilidade social, em
especial às mulheres chefes de família e aquelas com história de violência, que
perderam seu trabalho. Os benefícios do INSS muitas vezes é a única fonte de renda
para o sustento dessas famílias! 

Diante desse quadro, o SINTFESP-GO/TO chama a atenção e ao mesmo tempo
denuncia à população a situação e as condições de trabalho a que os servidores/as do
INSS estão sendo submetidos. Têm trabalhado sem terem sido vacinados/as, mesmo
exercendo atividades essenciais à população, diante de um quadro de agravamento e
expansão da Covid-19. Não temos dúvidas: o INSS está colocando em risco a vida
dessas pessoas e de suas famílias, bem como da população que busca seus serviços. 
Por isso reafirmamos a importância da valorização do serviço público, assim como do
cuidado com os trabalhadores e trabalhadoras que atendem a população na saúde, na
previdência e na assistência social. 

Denunciamos o descaso dos órgãos públicos responsáveis pelo controle da pandemia
provocada pela COVID-19, que mantém o atendimento ao público sem providenciar a
vacinação dos seus profissionais. São servidores/as que não irão jamais abandonar
seus postos de trabalho, mas precisam de segurança para si e consequentemente
para as sua famílias. Reivindicamos:

 


