São Paulo, 24 de março de 2020
Ofício nº 15/2020
AO
PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
Brasília - DF
SR. SR. LEONARDO ROLIM

Prezados Senhor:

O SINDICATO DOS TRABALHADORES DO SEGURO SOCIAL E
PREVIDÊNCIA SOCIAL NO ESTADO DE SÃO PAULO – SINSSP, cumprindo suas
atribuições legais como entidade representativa dos servidores do INSS-SP, vem
através de seu Presidente, Sr. Pedro Luís Totti, através deste ofício expor o que
segue:
1- Preocupado com a Pandemia Global do Coronavírus e principalmente com
a vida dos segurados, servidores e colaboradores, tomamos conhecimento
no dia de ontem de casos de COVID-19 no Estado de São Paulo, não
apenas de servidores do INSS, como de terceirizados e filhos de
funcionários; como expomos abaixo:
a) 1 (um) caso, na Gerência-Executiva Leste, mais precisamente na
Agência Penha, referente à funcionária terceirizada da empresa de
segurança. Relatos informam que desde a semana passada, indicava
sintomas do COViD-19. No entanto durante esse período, nenhuma
atitude, tanto da empresa terceirizada como do INSS, foram tomadas
para substituição e dispensa da trabalhadora. A funcionária retornou
ao trabalho esta semana, com afastamento para ficar em quarentena
após consulta na UBS, na qual foi diagnosticada pelo médico, ter todos
os sintomas de Coronavírus. A terceirizada trabalhou durante uma
semana na Agência Penha distribuindo senhas, orientando segurado e
almoçando no único refeitório que existe na agência, refeitório dividido
por todos. Resumindo: acredita-se que esta funcionária somente em
seu ambiente de trabalho, teve contato durante este período, com no
mínimo 100 (cem) pessoas;
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b) 2 (dois) casos na Gerência Executiva São Paulo Norte: um
servidor na APS Ataliba Leonel, 1 servidor na agência Água Branca e
uma servidora, cuja filha testou positivo e continuou se dirigindo à
agência para trabalhar, com total omissão da Gerência Executiva;

c) 1 caso de uma Médica perita na Gerência Osasco, em isolamento
com toda a família, após sintomas do COVID 19, fez um áudio que
segue como anexo, para alertar os colegas e trabalhadores sobre sua
contaminação e isolamento;

d) São tantos os casos que estão chegando ao PLANTÃO do
Sindicato que não há tempo hábil para relatá-los;

2- Se não bastasse a contaminação dos servidores e terceirizados que
continuam se deslocando para seus locais de trabalho, o SINSSP foi
surpreendido ontem, com a Portaria Conjunta nº 03/DIRAT/DIRBEN/INSS
de 23/03/2020, emitida pelas Diretorias de Atendimento e Benefícios, que
permite somente aos servidores dessas áreas trabalharem de seus
domicílios;
3- Causou-nos estranheza, mas não muita, que numa situação de Crise
Sanitária Mundial, de tal magnitude, que coloca em risco a vida das
pessoas, a Presidência do INSS, não ter tomado nenhuma providência em
relação à segurança de TODOS os trabalhadores (servidores, estagiários
e segurados) indicando necessidade URGENTE de todos ficarem em
casa;
4- O decreto nº 9746/2019, versa sobre a Estrutura do INSS:
Art. 3º - “O INSS é dirigido por um Presidente e cinco Diretores”.
Art. 2º- II - Órgãos Seccionais:
a) Procuradoria Federal Especializada;
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b) Auditoria-Geral;
c) Corregedoria-Geral;
d) Diretoria de Gestão de Pessoas e Administração;
e) Diretoria de Tecnologia da Informação e Inovação; e
f) Diretoria de Integridade, Governança e Gerenciamento de Riscos;
III - Órgãos específicos singulares:
a) Diretoria de Benefícios; e
b) Diretoria de Atendimento;
IV - Unidades descentralizadas: Superintendências Regionais;
A Instituição Sr. Presidente é composta de área meio e área fim.
5- Diante da fragmentação de orientações pela Diretoria de Benefícios e
Atendimento e verificando que a Portaria ora citada não abrange a
totalidade dos servidores, ou seja, de todas as áreas da instituição;
SOLICITO ao Sr. Presidente do INSS, PROVIDÊNCIAS URGENTES,
PARA RESGUARDAR A VIDA DE TODOS OS TRABALHADORES E
USUÁRIOS DA AUTARQUIA DO INSS, QUE DETERMINE, ATRAVÉS
DE PORTARIA, ORIENTAÇÃO PARA QUE TODOS OS SERVIDORES,
INDISTINTAMENTE, PERMANEÇAM EM CASA,

EM TRABALHO

REMOTO OU PLANTÃO.
6- Não se pode tolerar a omissão da direção máxima do INSS diante da
situação;
7- Não se pode concordar da Autarquia ,INSS, através de seus dirigentes,
tratamento desigual entre seus servidores e colaboradores;
Por isso, REQUER urgentemente:

1) Atitude responsável diante da crise sanitária, que abala o país, e não
atitudes segmentadas por área, onde cada um cuida de seu quinhão,
deixando nítido que há dois pesos e duas medidas, àqueles aos quais
ficaram protegidos e outros que estão ao bel prazer da sorte.
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2) Que a Presidência do INSS dê tratamento isonômico para todas as áreas,
sem exceção, e que siga o Protocolo da Organização Mundial da Saúde,
mantendo todos os trabalhadores dessa Autarquia, executando suas
tarefas de forma remota em suas casas;

3) Que o INSS dê publicidade a todos os seus servidores, através da
Intraprev, e às entidades representativas dos servidores, Nacionais e
Estaduais, dos casos de Coronavírus na Instituição, para que juntos
possamos formar Força Tarefa em defesa da Vida.
Aguarda urgente resposta a esse ofício, em especial sobre a segurança de
TODOS e transparência das informações.

Atenciosamente

PEDRO LUIS TOTTI
Presidente
Celular: 19-99783-0575
e-mail: pedro.totti@inss.gov.br ou pedrinhototti@gmail.com

Anexo Áudio da Médica de Osasco
Outros contatos: 11-2384-8850/ 11 99217-0607
e-mail: diretoria@sinssp.org.br
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