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Ofício nº 268/2020 – Sinagências. 
 

Brasília, 28 de janeiro de 2020. 
 
Ao Senhor  
Jair Messias Bolsonaro 
Presidente da República Federativa do Brasil. 
Presidência da República - Praça dos Três Poderes  
CEP - 70150-900 Brasília - DF  
  
Assunto: Solicitação de Audiência 
 
 

 Senhor Presidente, 
   
1.  Cumprimentando-o cordialmente, o Sinagências – Sindicato Nacional dos 
Servidores das Agências Nacionais de Regulação - como entidade sindical é dirigida pelo 
espírito da verdade, do respeito, da ordem e do diálogo, e possui como escopo a 
representação técnica dos Servidores da Regulação Nacional. Em virtude dos seus valores 
e do seu escopo estatutário esta entidade cumprimenta o Senhor pela sua atuação 
marcante e posicionamento frente a esta Nação. 
2. Vimos pelo presente verificar a possibilidade de agendarmos uma audiência para 
tratarmos da fiscalização da vigilância sanitária nos portos, aeroportos e fronteiras 
(PAF’s). Informamos que esta situação é gravíssima, no caso do aeroporto de Guarulhos, 
onde há apenas um plantonista. 
3. É sabido que este aeroporto é o maior complexo aeroportuário e o mais 
movimentado da América do Sul em número de passageiro. Sendo relevante o combate a 
endemias e epidemias de doenças contagiosas tais como proveniente do coronavírus, 
assim se faz necessário a realização de concursos públicos para a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária - ANVISA, de forma regional para localidades onde se encontram 
portos, aeroportos e fronteiras. 
4.  Este tema da falta de servidores para atender a fiscalização da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária - ANVISA é recorrente nas demais agências e em especial na 
fiscalização da Agência Nacional de Mineração - ANM, referente as barragens. 
5. Diante do exposto, contamos com seu entendimento a respeito da defesa da saúde 
do povo brasileiro. 
6. Com cordiais cumprimentos, renovo protestos de elevada estima e consideração. 
 
            Respeitosamente, 
 
 

ALEXNALDO QUEIROZ DE JESUS 
Especialista em Regulação 

Presidente 
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