
O DESMONTE DO INSS E SEGURIDADE SOCIAL 
UMA TRAGÉDIA ANUNCIADA

      Na tentativa ensandecida de implantar 
o projeto ultraliberal para destruição dos servi-
ços públicos, o governo vem adotando medidas 
para dificultar o acesso da população aos serviços 
prestados na Saúde, Trabalho e Previdência So-
cial. Após a extinção do Ministério da Previdên-
cia Social e o desmantelamento do MTE, o alvo 
agora e o INSS, e os poucos serviços que restou 
da Previdência. Aceleradamente, esta esvaziando 
os locais de trabalho do MTE, fechando centenas 
de APS em todo País transferindo o atendimento 
presencial dos segurados, para auto-atendimento 
nas plataformas digitais e aplicativos. 
  No dia 24/9, publicou portaria 01/2019 
criando grupo de trabalho com objetivo de unifi-
car as estruturas físicas do INSS, Secretária de Re-
lações do Trabalho, Remanescentes do Ministério 
da Previdência e o Ministério da Economia. 
       Esta tragédia anunciada tem por objetivo 
transformar o que sobrar do espólio destas ins-
tituições públicas, numa central de serviços aos 
moldes do poupa tempo onde o cidadão poderá 

requerer vários tipos de serviços, 
indo das aposentadorias até 
seguro desemprego e defeso. 
Uma espécie de uberização do 
seguro e seguridade social.
       A FENASPS junto com en-
tidades do FONASEFE que re-
presenta as categorias exigirá 
do governo, audiência com as 
respectivas secretarias e o Minis-
tério da Economia para cobrar 
transparência informações, e 
criação de um grupo de técni-
co com representação das enti-
dades para discutir como será o 
papel dos servidores neste lati-

fúndio que estão criando, ou será terra arrasada. 
 As entidades nacionais encaminharam a 
respectiva portaria para analise e parecer das As-
sessorias Jurídicas, para ver quais medidas são ca-
bíveis. 
      Vamos levar a questão para o debate na Co-
missão de Trabalho Administração e Serviço Públi-
co, e também apresentar denúncia no MPT e MPF 
requerendo a realização de audiência pública so-
bre as conseqüências desta medida intempestiva. 
          Na audiência pública da câmara dos depu-
tados realizada em 24/9, as entidades apresenta-
ram está denúncia. 
      Porém, é fundamental que os trabalhadores 
realizem assembleias por locais de trabalho inten-
sifiquem a mobilização para desencadear ações 
unificadas contra mais este ataque. 

É FUNDAMENTAL A UNIDADE DE 
TODOS OS SERVIDORES NESTA LUTA!
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