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Ofício/CONDSEF N.º 364/2011 

 

 

Brasília, 7 de dezembro de 2011 

 

Ilm,º Senhor 

DR. MARCUS QUITO 
MD. Chefe de Gabinete/S.V.S/Ministério da Saúde. 

Nesta 

 

 

 

 

 Senhor Marcus Quito, 

 

 

 

A Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal – 
CONDSEF, Entidade Sindical de Grau Superior, representante dos Trabalhadores 

que mantêm vínculo funcional com a Administração Pública Direta, Autárquica e 

Fundacional da esfera federal, bem como, de suas vinculadas, incluindo Empresas 

Públicas, com base territorial nacional e sede localizada no SCS – Edifício Wady 

Cecílio II – 6º andar – Brasília/DF, por seu Diretor Sr. Josemilton Maurício da 
Costa, servidor público federal, domiciliado nesta Capital e encontrável na sede da 

referida Entidade Sindical, vem à presença de Vossa Senhoria, em defesa dos 

direitos, interesses e garantias da Categoria representada, com fulcro no disposto em 

ditames Constitucionais (art. 8º - inciso III c/c art. 37 – inciso VI), Legais e 
Estatutários, expor e requerer o que se segue: 

Conforme reunião realizada no dia 09/11/2011, no Ministério da Saúde, que 

tratou especificamente da situação dos Servidores da FUNASA e Ministério da 

Saúde, que estão com problemas de Saúde, pela utilização dos agentes químicos 

usados no controle e combate de vetores (Endemias), ocasião que ficou definido que; 

Logo após a realização da 14ª Conferência Nacional de Saúde, a formalização de um 

Grupo de Trabalho, que terá um prazo de até 90 (noventa) dias para debater/construir 
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e sugerir alternativas para o problema de intoxicação desses Servidores. Neste 

sentido, estamos indicando os seguintes nomes para compor o Grupo de Trabalho: 

 

1. Heloisa Pacheco Ferreira; 

2. Luis Carlos de Alencar Macedo; 

3. Neide Rocha Cunha Solimões.  

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Secretário Geral/CONDSEF 


