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Ofício Condsef/Fenadsef n° 004/2021.              Brasília-DF, 14 de janeiro de 2021. 

 

 

 

A Sua Senhoria o Senhor 
Coronel Giovanne Gomes da Silva 
Presidente da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA 
Setor de Autarquias Sul (SAUS) - Quadra 04 - Bloco "N" - 5º Andar 
CEP: 70070-040 - Brasília - DF 
 

 

Assunto: Manutenção do trabalho remoto na Funasa durante a pandemia. 

 

 

A CONFEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - CONDSEF e a 

FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - FENADSEF, entidades sindicais 

legalmente constituídas, inscritas no CNPJ sob nº 26.474.510/0001-94 e 22.110.805/0001-20, 

respectivamente, sediadas no SBS, Quadra 01, Bloco K, Ed. Seguradoras, Salas 308/314, Brasília-DF, CEP 70093-

900, neste ato representadas por seu Secretário-Geral, Sérgio Ronaldo da Silva, vêm, respeitosamente, 

reafirmar a importância de que a FUNASA mantenha o trabalho remoto enquanto as autoridades sanitárias 

declararem a gravidade da crise sanitária decorrente da Covid-19 no Brasil. 

A saúde e a vida dos trabalhadores da Funasa vêm sendo preservadas pelas medidas de 

isolamento social adotadas pela presidência da fundação em março deste ano. Desde então, por meio do 

trabalho remoto, as equipes de todas as unidades da Funasa estão exercendo suas obrigações e cumprindo, 

assim, com a recomendação do Ministério da Economia quanto à continuidade do serviço público.1 Aliás, 

cumpre mencionar que a produtividade do serviço prestado pela Funasa não foi afetada pela adoção deste 

regime de trabalho, como atestam os relatórios das chefias imediatas de todas as unidades do órgão. 

A situação sanitária do país se agravou em virtude das festas de final de ano, ainda não temos 

disponibilidade de vacinas e testagem para os trabalhadores do setor público federal, sabemos que o processo 

de vacinação que defendemos não vai ser efetivado para a sociedade rápido pelas disponibilidades de doses e 

também pela aprovação emergencial da ANVISA, o que nos leva à conclusão de que a manutenção do tele 

trabalho, ao diminuir a circulação de pessoas nos espaços públicos, é a medida que mais assegura o controle 

da transmissão da Covid-19. 

                                                           
1
 Fonte: Especificamente, referimo-nos à Instrução Normativa nº 21/2020, de 16/03/2020, que determinou, em seu Art. 

7º, a responsabilidade dos dirigentes dos órgãos e da área de gestão de pessoas em assegurar a preservação e o 
funcionamento das atividades administrativas e essenciais ou estratégicas. 
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Como trabalhadores e cidadãos, entendemos que os níveis de contágio permanecem elevados 

nos estados, e que uma decisão da Funasa de relaxar a medida de isolamento social nos colocaria em risco de 

infecção.2 Ainda que alguns estados tenham aumentado o investimento na realização de exames, nenhum 

conseguiu um nível de segurança aprovado por autoridades sanitárias para justificar a flexibilização da 

quarentena. Isso porque, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), somente uma taxa de 

positividade de 5% ao longo de duas semanas consecutivas sinalizaria a segurança para os gestores 

decretarem o retorno da população as ruas. 

A portaria 6125 de 29 de dezembro de 2020, autoriza a retomada das atividade presenciais no 

âmbito da Funasa, em virtude da publicação no boletem de pessoal e serviço 052, solicitamos abertura de 

diálogo com esta confederação/federação que representa a categoria no âmbito nacional. Entendemos que o 

trabalho remoto hoje é um avanço em várias áreas do governo federal, além da redução de custo vários 

setores melhoraram a sua produtividade. A Condsef/Fenadsef fica no aguardo do agendamento da reunião 

para que possamos buscar, juntos, as garantias para preservar a integridade e a saúde dos profissionais, no 

sentido de contribuir para um retorno seguro às atividades laborais presenciais, que seja precedido das 

condições epidemiológicas e sanitárias favoráveis, consensualmente pactuadas pelos órgãos sanitários 

competentes, pelas secretarias de saúde e entidades afins. 

Respeitosamente, 

 

 

Secretário-Geral da Condsef/Fenadsef 

                                                           
2
 Fonte: Boletins da Rede de Pesquisa Solidária, criada para pesquisar e avaliar as políticas públicas nacionais em meio à 

pandemia e formada por profissionais das áreas de medicina, psicologia, ciência política, sociologia e antropologia. A 
Rede de Pesquisa Solidária tem coordenação multi-institucional (com profissionais da USP, CEBRAP, UFRN, CEM) e está 
articulada à Universidade de Oxford (Reino Unido) e à Texas A&M University (EUA). 
https://redepesquisasolidaria.org/boletins/ 

https://redepesquisasolidaria.org/boletins/

