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Eixo: Conjuntura e Organização 
Política e Sindical 



 

• Aprofundamento e  

    aceleração implantação projeto neoliberal: 

• Que alteram as demandas profissionais e 
modificam as expressões sociais. 

• Frente a isso, amplia-se necessidade de vincular a 
dimensão técnico-operativa com o projeto ético-
político da profissão 



Para tal considerando a relação das condições de trabalho  
com a prática profissional: 

Fatalismo; 

Acomodação (assumindo discurso institucional); 

Luta e resistência 



 Espaço para desvelar a prática profissional, 
rompendo o caráter fragmentado e 
destacando a intencionalidade; 

 Não será a Instituição, o espaço para o 
desvelamento, são os espaços de organização 
política que permitirão o exercício da 
dimensão ético política: 

 Reconhecimento enquanto classe 
trabalhadora; 

 Compromisso com a instrumentalidade da 
profissão. 



 Evitar “desprofissionalização” do/a Assistente 
Social; 

 Afastamento da pauta dos trabalhadores; 

 Manutenção da consciência de classe. 

 Organização política permite o enfrentamento 
coletivo. 



Conjuntura  

EM 95 

EM 93 REFORMA 

PREVIDÊNCIA 



 Manifestações Contra as Reformas em 2017 : 

 08/03 

 



 Manifestações Contra as Reformas em 2017 : 

 15/03 - 31/03 e em especial o 28/04 (Greve 
Geral) 



 Manifestações Contra as Reformas em 2017 : 

 24/05 (Ato em Brasília mais de 100 mil pessoas) 

Decreto de intervenção Militar no DF 







 2010 tem início organização dos Assistente Sociais 
por meio do Fórum Nacional de Assistentes Sociais 
no interior da FENASPS ; 

 Entre 2010 e 2013  pautas (atribuições profissionais; 
habilitação administrativa de benefícios; 30 horas e 
convocação de mais 450 aprovados no concurso de 
2008); 

 2015 GREVE NACIONAL dos(as) trabalhadores(as) do 
INSS foi uma greve extremamente expressiva e um 
movimento vigoroso;  

 2016 organização da Comissão Nacional de 
Assistentes Sociais da FENASPS como instrumento de 
articulação entre as entidades sindicais e da 
categoria;  

 

ORGANIZAÇÃO POLÍTICA DOS ASSISTENTES 
SOCIAIS DO INSS 
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A partir de 2016 



• Intervenção nos fóruns sindicais (destaque as plenárias FENASPS) 

• Intervenção no conjunto CFESS-CRESS 

•Encontro Nacional em defesa da Previdência e do Serviço Social na 

FENASPS em 2016 

•Envio de ofícios e notas ao INSS 

•Solicitação e participação de audiências no INSS 

•Organização de uma comissão nacional 

•Produção de notas de Orientação  

•Espaço no Blog do Nós do INSS – NÓS DO SOCIAL 



OCUPAÇÃO E ATO NO  
MDS EM 08/05 



ATIVIDADES E ATO NOS ESTADOS 
08/05  



AUDIÊNCIA PÚBLICA NO SENADO em 22/05 



AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS em 26/09 







Alteração nos processos de trabalho do INSS com a 
introdução de tecnologias, como: 

 “MEU INSS”:  serviço on-line para a população acessar as 
informações;  

 INSS DIGITAL: digitalização dos requerimentos. Atendimento 
expresso e “desumanizado.  Inversão da “fila” – “fila virtual de 
agendamentos”, para “fila virtual de processos, terceirização 
indireta”. Modalidade essa que impacta de forma expressiva nos 
benefícios assistenciais  e no Serviço Social 

 ACT´S – ACORDOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA: modalidade essa que 
acompanha o INSS DIGITAL trata-se acordos entre o INSS podendo 
ser realizado com prefeituras, empresas, sindicatos, associações, 
etc., no envio digitalizado dos requerimentos. Dessa forma presencia 
uma terceirização indireta de um serviço público. Bem como 
possibilidade de atividades privativas serem realizadas no futuro por 
terceiros não concursados a exemplo de 2003; 

 TELETRABALHO: modalidade essa em estudo para implementação no 
INSS, em que o (a) servidor (a) realizar o seu trabalho (a) sem a 
necessidade de estar presente na unidade de trabalho; 

 



ALERTA!!!!! 

 CARREIRA DO SEGURO 

SOCIAL EM RISCO 



 Quais serão as atividades para os trabalhadores da carreira 
nesse processo de “modernização tecnológica”?  

 Carreira do seguro social (técnicos e analistas) até 2017 
possuía o seguinte quadro: 31.045 servidores; 

 20.900 servidores prestavam atendimentos diretamente nas 
Agências da Previdência Social; 

 Sendo 12.334 em abono de permanência; 
 21.154 Técnicos - 5.013 Analistas/outros – Outros NI 4.829; 
 Atendeu em 2017:  9.388.515 de requerimentos e cerca de 

46.880.719 de pessoas nas APS; 
 Cenário 20.900 – 12.334= 8.566 em APS; 
 Se é possível que boa parte do trabalho seja realizado pelas 

“maquinas” o que poderá ocorrer em um processo de 
redistribuição em especial com os técnicos que tem como 
exigência o ensino médio – INAMPS?;  



 Avançamos depois 2016 na inserção  de 
Assistentes Sociais no Conjunto 
CFESS/CRESS nos sindicatos estaduais e na 
FENASPS; 

 Temos ainda uma baixa filiação sindical; 
 Distanciamento da discussão do seguro 

social e seguridade (preso na pauta 
específica); 

 Saldo político da nossa organização pois 
tem mantido continuidade e acúmulo de 
força; 

 



EM DEFESA DO 
INSS E DO  

SERVIÇO SOCIAL  

CONTRA A REFORMA 
DA PREVIDÊNCIA 

CONSTRUIR AMPLA 
MOBILIZAÇÃO E LUTA  


