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Brasília, 08 de junho de 2021. 

À DIREC / ANA 
 
c/c Diretora-Presidente CHRISTIANNE DIAS FERREIRA 
c/c Diretor RICARDO MEDEIROS DE ANDRADE 

c/c Diretor OSCAR DE MORAES CORDEIRO NETTO 
c/c Diretor MARCELO CRUZ 
c/c Diretor VITOR EDUARDO DE ALMEIDA SABACK 
 
Agência Nacional de Águas  
Setor Policial, Área 5, Quadra 3, Bloco M  
70610-200 - Brasília – DF 
 
 
Of. no 005/2021/ASÁGUAS 9 

Assunto: Manutenção de medidas de segurança para controle da Covid-19 
 

Senhora Diretora-Presidente e Senhores Diretores da ANA,   

A ANA adotou em 2020 algumas medidas de segurança com objetivo de controlar a 
propagação do vírus SARS-COV-2 entre seus servidores e 
colaboradores. Entre essas medidas se destacam a obrigatoriedade do uso de máscara, a 
disponibilização de álcool em gel, tapetes sanitizantes, realização de testes e o maior controle na 
entrada das dependências da ANA, incluindo a utilização de termômetros para aferição da 
temperatura. 

A Aságuas tem recebido de diversos servidores relatos acerca do não cumprimento dessas 

medidas, tais como a não manutenção dos tapetes sanitizantes nas entradas dos blocos e de álcool 
gel no interior dos mesmos, bem como a não utilização de máscaras por parte dos servidores e 
colaboradores. Considerando as altas taxas persistentes de contaminação e mortes no Brasil e no 
Distrito Federal, esses relatos são altamente preocupantes. Lembramos que, infelizmente, um 
colaborador da ANA veio a falecer semana passada devido a complicações decorrentes da Covid-
19. Com isso, são três casos de morte entre servidores e colaboradores da ANA, relacionados à 
pandemia de Covid-19. 

Dessa forma, objetivando a segurança de todos os servidores e colaboradores, solicitamos 
o reforço educativo e a adoção de providências que garantam o cumprimento das medidas de 
controle de propagação da pandemia no âmbito da ANA. 

Atenciosamente, 

LUIZ HENRIQUE PINHEIRO SILVA 
Diretor Executivo 
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