22 MAIO 2020

Após consistente pressão, governo decide manter
agências do INSS fechadas até 19 de junho

Foi publicada no Diário Ofícial da União desta sexta-feira, 22 de maio, a Portaria Conjunta n° 17, do
INSS e do Ministério da Economia, em que o governo decide prorrogar até o dia 19 de junho o
fechamento das Agências da Previdência Social (APS). Esta é uma vitória para a categoria, que só foi
possível com a pressão da Fenasps, e de seus sindicatos filiados, e do Fórum das Entidades Nacionais
dos Servidores Públicos Federais (Fonasefe).
Por meio deste último, foram protocolados requerimentos, na última sexta-feira, 15, solicitando que
seja mantido o isolamento social não apenas no INSS, mas em todo o serviço público, preservando
as vidas dos(as) trabalhadores(as) de várias categorias do funcionalismo federal.
Trabalho consistente da Fenasps
Com a manutenção do fechamento das agências até o dia 19 de junho, esta já é a terceira
prorrogação do governo, cuja previsão inicial de reabertura das agências era 4 de maio, e que depois
de uma pressão consistente, fora prorrogada para esta sexta, 22 de maio, também novamente
postergada.
No último ofício protocolado ao INSS com a solicitação da prorrogação do prazo para reabertura das
APS, em 11 de maio, a Fenasps ressaltou que "os(as) servidores(as) do INSS têm justificáveis motivos
para estarem preocupados(as) com a reabertura das agências da Previdência Social porque nestes
locais de trabalho concentram-se milhares de pessoas, a maioria delas na faixa de 60 anos ou mais,
que tanto podem ser transmissoras, como estar expostas à contaminação pela Covid-19, em pleno
ciclo crescente da pandemia". Àquela época, o país tinha 165 mil infectados e 11.123 óbitos, número
que quase dobrou em apenas uma semana.
Naquele mesmo ofício, a Fenasps destacou que o governo Federal apontava que, mesmo em
quarentena, desde a segunda quinzena de março, mais de 500 servidores públicos, de várias
carreiras, tiveram confirmação de contágio pela Covid-19, e tinha convicção de que dezenas destes
são do INSS. "É possível imaginar a tragédia que isso significaria se não fossem tomadas as medidas
protetivas do isolamento social?", questionou a Fenasps no documento.

A decisão de prorrogar o fechamento das agências do INSS até 19 de junho é, sem dúvidas, uma
vitória no combate à Covid-19, mas a luta continua! A FENASPS continuará acompanhando a evolução
do contágio e não se furtará em reivindicar do governo a manutenção do isolamento social pelo
tempo que for necessário!
A VIDA ACIMA DOS LUCROS!

21 MAIO 2020

Fenasps e entidades do Fonasefe apoiam impeachment
popular de Bolsonaro!

Nesta quinta-feira, 21 de maio, foi lançado um vídeo, por meio do Fórum das Entidades Nacionais do
Serviço Público Federal (Fonasefe), em que representantes de suas principais entidades declaram
apoio ao impeachment popular do presidente Jair Bolsonaro. Moacir Lopes, diretor da Secretaria de
Administração e Finanças da Fenasps, ressalta que "nós não podemos aceitar que um presidente da
república, todos os dias, coloque em prática políticas nefastas à população, que destroem o Estado
brasileiro".
"A única saída aos trabalhadores é, juntos, fortalecermos a luta, nas redes sociais, pressionando
deputados e senadores para abrir um processo de impeachment. Fora Bolsonaro e fora Mourão!",
finaliza Lopes.
A data de lançamento do vídeo coincidiu com o ato realizado em frente ao Congresso Nacional para
protocolo do pedido de impeachment popular de Jair Bolsonaro. As manifestações de apoio ao
impeachment de Bolsonaro estão sendo divulgadas com a hashtag
#ForaBolsonaro e #TodosPeloImpeachment.
Confira a íntegra do vídeo abaixo:
https://youtu.be/-SID3dHIbcw

21 MAIO 2020

Em ato, Fenasps e mais 400 entidades protocolam pedido
de impeachment de Bolsonaro

Ato ocorreu na manhã desta quinta, 21, com todas as precauções de distanciamento
entre os manifestantes (clique para ampliar)
A Fenasps participou, nesta quinta-feira, 21, de um ato, junto de mais de 400 movimentos sociais e
entidades, para protocolar, ao lado de três partidos políticos - PSOL, PT e PCB - o maior e mais
representativo pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Os três partidos que
apresentam a ação seguem buscando o apoio dos demais partidos de oposição para se somarem à
iniciativa mais expressiva até o momento para colocar um ponto final no desastroso governo
Bolsonaro.
A lista de crimes e ilegalidades cometidas por Jair Bolsonaro e que são usadas no pedido de
impeachment popular é extensa. Entre os crimes estão a convocação e comparecimento nos atos
contra a democracia e pelo fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal (STF), a
interferência nas investigações da Polícia Federal no Rio de Janeiro, a falsificação da assinatura de
Sérgio Moro na exoneração de Maurício Valeixo do comando da PF e as declarações durante a
reunião ministerial de 22 de abril.

Também estão na argumentação do pedido de impeachment os seus discursos atentando contra o
STF, a convocação de empresários para a "guerra" contra governadores no meio da pandemia, o
bloqueio da compra de respiradores e outros equipamentos de saúde por estados e municípios, o
apoio à milícia paramilitar conhecido como "Acampamento dos 300", a incitação de uma sublevação
das Forças Armadas contra a democracia brasileira, além de seus pronunciamentos e atos durante a
pandemia que configuram crimes contra a saúde pública.
É uma longa lista de crimes contra o livre exercício dos poderes constitucionais, contra o livre
exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, contra a segurança interna do país e contra a
probidade administrativa. As manifestações de apoio ao impeachment de Bolsonaro estão sendo
divulgadas com a hashtag #ForaBolsonaro.
Fenasps participa de vídeo
Também nesta quinta-feira, 21, foi lançado um vídeo, por meio do Fórum das Entidades Nacionais
do Serviço Público Federal (Fonasefe), em que representantes de suas principais entidades declaram
apoio ao impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Moacir Lopes, diretor da Secretaria de
Administração e Finanças da Fenasps, ressalta que "nós não podemos aceitar que um presidente da
república, todos os dias, coloque em prática políticas nefastas à população, que destroem o Estado
brasileiro".
"A única saída aos trabalhadores é, juntos, fortalecermos a luta, nas redes sociais, pressionando
deputados e senadores para abrir um processo de impeachment. Fora Bolsonaro e fora Mourão!",
finaliza Lopes. Confira a íntegra do vídeo abaixo:
Veja abaixo a lista de alguns dos mais de 400 movimentos sociais e entidades que apresentam este
pedido de impeachment popular:
Frente Povo Sem Medo
Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib)
MTST – Movimento dos Trabalhadores Sem Teto
CMP – Central de Movimentos Populares
INTERSINDICAL – Central da Classe Trabalhadora
Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos (ABGLT)
MNU – Movimento Negro Unificado
Associação Brasileira de Travestis e Transexuais — ANTRA
Movimento Nacional Policiais Antifascismo
MLB – Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas
Movimento Nacional da População em Situação de Rua (MNPR)
MNLM – Movimento Nacional de Luta por Moradia
UNMP – União Nacional por Moradia Popular
Católicas Pelo Direito de Decidir
Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito
Evangélicas pela Igualdade de Gênero
Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação – FNDC
Andes – Sindicato Nacional
Fasubra
Associação Brasileira de Agroecologia
Associacao Brasileira de Economistas pela Democracia – ABED
Associação Brasileira de Psicologia Organizacional e do Trabalho – SBPOT
Associação Nacional de Psicologia Social – ABRAPSO
Centro Brasileiro de Estudos da Saúde – Cebes

Fenasps – Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência
e Assistência Social
Confederação dos Trabalhadores do Serviço Público Federal – Condsef/CUT
Conselho Federal de Serviço Social (CFESS)
Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Fundação Oswaldo Cruz – ASFOC Sindicato Nacional

