Ofício 036/2020

Florianópolis, 26 de maio de 2020.

Ilma. Senhora
KHÁTIA MARIA MOREIRA BRAGA
Superintendente Regional Sul do INSS/SC
NESTA
Assunto: Reabertura das Agências do INSS

Senhora Superintendente,
A Diretoria Colegiada do SINDPREVS/SC - Sindicato dos Trabalhadores em Saúde e Previdência
do Serviço Público Federal em Santa Catarina, entidade filiada à FENASPS - Federação Nacional de
Sindicatos de Trabalhadores da Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social, tem participado ativamente
das reuniões virtuais junto a Direção Central do INSS, discutindo soluções e encaminhamentos que busquem
dar segurança a segurados e servidores nesse grave momento de crise sanitária em nosso País.
Para além disso, questões pontuais sobre aferição, processos de trabalho remoto e falta de
comunicação institucional tem feito parte do rol da pauta em cada encontro, procurando amenizar as angustias
e inseguranças que se avolumam no seio da categoria.
Na última reunião o Presidente assinalou que a autarquia trabalha com a perspectiva de reabertura
das agências e do atendimento no próximo dia 22 de junho, acelerando a contratação temporária e a compra e
instalação de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC), bem
como procedimentos de descarte, uso, etc.
Neste sentido gostaríamos de questionar essa Superintendência quanto ao que vem sendo feito na
Regional Sul e em que ponto já estamos preparados para a possível reabertura e regularização do atendimento
no INSS.
Não acreditamos que haja a mais remota possibilidade de normalização em curto prazo da situação
de pandemia atual, com pico inclusive previsto para agosto deste ano, e não iremos concordar com a volta ao
trabalho e aos riscos eminentes que isso representa caso ocorra por critérios políticos governamentais e não
técnicos, como os fornecidos pelo grupo interministerial e acatados até o momento, com o apoio e auxílio das
Entidades.
Diante deste cenário gravíssimo, aguardamos as informações desta Superintendência nos colocando
a disposição desde já para, conjuntamente, lutarmos pelo retorno apropriado, seguro e no devido tempo da
normalidade de nosso trabalho na linha de frente da execução das políticas previdenciárias.
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