
BOLETIM DA ASÁGUAS
OUTUBRO - DEZEMBRO/2021

NATAL SOLIDÁRIO

A Aságuas, em parceria 
com a ANA, convidou to-
dos para participar de uma 
ação solidária neste Natal. 
A ideia foi a de distribuir 
uma cesta básica para 
cada colaborador(a) da 
equipe da limpeza, jardi-
nagem e copeiragem. 

CAMPANHA DO 
DIA DAS CRIANÇAS

A Aságuas, em parceria 
com a Assessoria Especial 
de Comunicação Social da 
ANA (ASCOM), convidou 
os associados(as) e seus 
filhos(as), netos(as), so-
brinhos(as) para participa-
rem das atividades progra-
madas.

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

O diretor executivo da 
Aságuas, Luiz Henrique, 
participou no dia 5 de no-
vembro, às 13h, da audiên-
cia pública interativa sobre 
a crise hídrica brasileira.
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NOTÍCIAS

Foram enviados os Ofícios 01/2022 e 
02/2022, respectivamente para o presiden-
te da Comissão de Meio Ambiente do Se-
nado Federal. O documento trata sobre a 
posição contrária da ASÁGUAS em relação 
aos indicados pela Presidência da República 
aos cargos de diretores da ANA. Saiba Mais!

Três candidatos manifestaram interesse 
para compor a lista de indicações ao cargo 
de diretor da ANA. Os diretores da Aságuas 
decidiram formalizar a processo para cons-
tituição da Lista Tríplice por meio de edital. 
Saiba Mais!

Confira a ação solidária que a Aságuas fez no natal de 2021! A Associação se 
uniu para doar cerca de 99 cestas no fim do ano!

Mais Notícias!



Aságuas patrocinou a campanha do 
Dia das Crianças
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A Aságuas, em parceria com a Assesso-
ria Especial de Comunicação Social da ANA 
(ASCOM), convidou os associados(as) e seus 
filhos(as), netos(as), sobrinhos(as) para par-
ticiparem das atividades programadas para 
o Dia das Crianças. Além de ter patrocinado 
um sorteio de brindes para os(as) partici-
pantes, a Aságuas ainda produziu e publicou 
em seu canal do Youtube a história contada 
Menina Bonita do Laço de Fita. Encenada 
com fantoches e composta por um cenário 
encantador, a história contada buscou pro-
porcionar aos associados(as) uma oportuni-
dade de curtir o Dia das Crianças com seus(-
suas) pequenos(as).

Entre as brincadeiras, os associados(as) 
foram convidados a compartilhar uma his-
tória divertida e inesquecível da infância 
na rede social interna Yammer. A ideia era 
contagiar os colegas com a alegria do reen-
contro com a criança interior. Além disso, 
os filhos(as) e netos(as) dos associados(as) 
puderam também participar e concorrer ao 
prêmio do Dia das Crianças. Bastava enviar 
por vídeo, texto, desenho ou qualquer ou-
tra forma de expressão o significado de ser 
criança na pandemia. Os conteúdos recebi-
dos foram publicados no mural virtual do 
Dia das Crianças.

O associado Helvécio Mafra foi o adulto 

sorteado! Ele ganhou uma caixa personali-
zada, com uma caneca customizada, aman-
teigados, croissant e outras delícias. Já a 
filha do colaborador Gilberto Bezerra, Laís 
Batista, de 6 anos, ganhou uma caixa sur-
presa, com itens de colorir, massinha, cane-
ca e uma delícia de chocolate. Os presentes 
foram entregues nas casas dos sortudos(as).

https://www.youtube.com/watch?v=ep6_UYRcLoI
https://photos.google.com/share/AF1QipMyC9u5RSTaEwEwWNqY6XP0Tvrc0WvTX7aR-YRkMq1llRR98Vlp9-EFJ8d3OgM-Kw?key=U3N3T19BM2tObGtsSGZGenUwVjdhWmNIODdjeUZn
https://photos.google.com/share/AF1QipMyC9u5RSTaEwEwWNqY6XP0Tvrc0WvTX7aR-YRkMq1llRR98Vlp9-EFJ8d3OgM-Kw?key=U3N3T19BM2tObGtsSGZGenUwVjdhWmNIODdjeUZn


Confira o balanço realizado pela Aságuas em 
homenagem ao Dia do Servidor 

Em homenagem ao Dia do Servidor(a), 
a Aságuas enviou um e-mail para todos(as) 
os(as) associados(as) relembrando os moti-
vos pelos quais os(as) servidores(as) da ANA 
devem se orgulhar da data. No texto, os di-
retores da Associação destacaram alguns 
resultados obtidos pelo corpo de servidores 
da Agência, conquistados mesmo sob um 
contexto desafiador de pandemia. Entre as 
conquistas de 2021, destacaram-se:

- Disponibilização de dados de mais de 
3.700 estações telemétricas;

- Realização de mais de 50 reuniões com 
usuários de águas, sociedade civil organiza-
da, órgãos da administração pública, em sa-
las de acompanhamento e de crise em diver-
sas bacias hidrográficas brasileiras;

- Monitoramento das secas no país;
- Autorização, por meio da outorga, de 

mais de 2.700 usos da água;
- Fiscalização remota por meio de ima-

gens de satélite, consumo de energia elétri-
ca e hidrometria e integração de dados com 
a outorga;

- Apoio ao funcionamento de mais de 170 
comitês de bacia hidrográfica;

- Repasse de mais de R$ 18 milhões para 
o fortalecimento das gestões estaduais de 
recursos hídricos;

- Repasse de mais de R$ 72 milhões de 
recursos da cobrança pelo uso da água para 

implementação das ações previstas nos pla-
nos de recursos hídricos;

- Capacitação na área de recursos hídri-
cos de mais de 9.700 pessoas e elaboração 
do Plano de Capacitação em Regulação do 
Saneamento;

- Publicação do Relatório de Segurança 
de Barragens;

- Publicação em dezembro próximo do 
Relatório “Conjuntura dos Recursos Hídricos 
2021”; entre outros.

Além dos motivos elencados que confe-
rem orgulho ao servidor(a), a Aságuas rea-
lizou um sorteio de uma cesta com vinhos, 
queijos e outras delícias entre seus(suas) as-
sociados(as). O vencedor foi Luiz Henrique 
Pinheiro, diretor-executivo da Associação.
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Aságuas e ANA realizaram um Natal mais 
generoso com a entrega de 99 cestas básicas

A Aságuas, em parceria com a ANA, reali-
zou uma campanha solidária de Natal. Com 
a ajuda de todos(as) e ampla divulgação, 
conseguimos arrecadar uma quantia finan-
ceira suficiente para comprar 99 cestas bá-
sicas e mini panetones para distribuir a cada 
colaborador(a) da equipe da limpeza, jardi-
nagem e copeiragem. A Aságuas patrocinou 
a ação, mas contou com a colaboração e a 
solidariedade dos servidores(as) e colabo-
radores(as) da ANA para viabilizá-la.

A iniciativa solidária contou com a parti-
cipação de 60 doadores e alcançou o mon-
tante de R$5.601,45. Pelo significativo valor 
arrecadado, a Aságuas pôde complementar 
a cesta básica com a compra de pequenos 
panetones para compor o presente e a ale-
gria dos funcionários(as). Os(as) associa-
dos(as) podem conferir as entregas no site 
da Aságuas.

E como o Natal é para todos(as), os ser-
vidores(as) e colaboradores(as) que contri-
buíram para tornar esta ação possível, con-
correram a um vale-presente no valor de 
R$200,00. O vencedor foi a esposa do servi-
dor Pedro Cunha! 
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https://photos.google.com/share/AF1QipPbei9TjAH5PGm2tuFk7Hb9I-k6U0rf0wWTXWtPukCdfzQO_PRgnbawerhY61bnJA?key=VmdJazZRMUY5clU2V1NqQWtwNmRqQ0N5Z0tmSnJB
https://photos.google.com/share/AF1QipPbei9TjAH5PGm2tuFk7Hb9I-k6U0rf0wWTXWtPukCdfzQO_PRgnbawerhY61bnJA?key=VmdJazZRMUY5clU2V1NqQWtwNmRqQ0N5Z0tmSnJB


Aságuas enviou ofício ao MDR

No dia 1 de dezembro de 2021 a Aságuas 
encaminhou ofício ao senhor Ministro do 
Desenvolvimento Regional, Rogério Simo-
netti Marinho, destacando a necessidade de 
formação e conhecimento técnico na indica-
ção dos diretores da ANA. 

No ofício foi destacado o aspecto legal de-
terminado pela Lei nº 9.986, de 18 de julho 
de 2000, que determina que o Diretor-Pre-
sidente e os demais Diretores das Agências 
Reguladoras deverão ter formação univer-
sitária e elevado conceito no campo de es-
pecialidade dos cargos para os quais serão 
nomeados. Destacou-se ainda que “ os ser-
vidores da ANA esperam que as premissas 
ditadas em Lei, bem como estabelecidas no 
caput do art. 37 de nossa Constituição Fede-
ral, sejam sempre observadas e respeitadas, 
em prol da atuação com eficiência e eficácia 
desta Agência Reguladora e a consequente 
contribuição para melhoria da vida dos bra-
sileiros”.  

Em consonância com a Aságuas, as enti-
dades ABAS e ABES também manifestaram-
-se pela indicação técnica dos novos diretos 
da ANA, conforme explicitado na Carta da 
ABES, de 30/11/21, enviada ao Presidente 
da República, ao Presidente da Comissão 
de Meio Ambiente do Senado Federal e ou-
tras autoridades e órgãos governamentais 
(https://abes-dn.org.br/?p=46672), bem 

como no Ofício da ABAS, de 01/12/2021, 
também enviada ao Presidente da República 
(https://www.abas.org/wp-content/uplo-
ads/2021/12/Of%c3%adcio-Perfil-diretor-
-da-ANA-ABAS-2021-Exmo.-Sr.-Jair-Bolsona-
ro.pdf). 

Em particular, no caso da ANA, a capaci-
dade técnica de seu corpo diretivo é neces-
sária para a compreensão e a promoção das 
ações para o enfrentamento das crises hi-
droenergéticas que assolam o país.

Clique aqui para acessar o Ofício
enviado pela Aságuas ao MDR
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file:///C:/Users/brmed/Downloads/Of%C3%ADcio_10-2021-AS%C3%81GUAS09_MDR_vagas_diretoria_ANA.pdf
file:///C:/Users/brmed/Downloads/Of%C3%ADcio_10-2021-AS%C3%81GUAS09_MDR_vagas_diretoria_ANA.pdf


A Aságuas realizou, no dia 18 de outu-
bro de 2021, uma roda de conversa sobre 
a Medida Provisória nº 1.55/2021 e a crise 
hidroenergética.

O debate contou com a participação 
do ex-diretor-presidente da ANA, Vicente 
Andreu, do ex-diretor da ANA e da ANEEL, 
Jerson Kelman, e da professora da Universi-
dade Federal da Bahia e doutora em Hidro-
logia, Yvonilde Dantas Pinto Medeiros.

A MP instituiu, no ano de 2021, a Câmara 
de Regras Excepcionais para Gestão Hidro-
energética, com o objetivo de estabelecer 
medidas emergenciais para a otimização do 
uso dos recursos hidroenergéticos e para o 
enfrentamento da situação de escassez hí-
drica, ocorrida em vários reservatórios nas 
regiões sudeste e centro-oeste. Cabe dizer 
que a MP, atualmente, perdeu sua eficácia, 
em decorrência do término do prazo para a 
sua votação no Congresso Nacional.

Para assistir à roda de conversa e saber 
mais informações sobre a temática, acesse 
o link de vídeo no canal da Aságuas no You-
Tube: clique aqui para acessar.

Audiência Pública sobre a Crise 
Hídrica e a MP 1.055/2021 - Par-

ticipação especial da Aságuas

A Aságuas participou da Audiência Públi-
ca sobre a crise hídrica brasileira e sobre a 
Medida Provisória nº 1.055/2021, realizada 
no dia 05 de novembro de 2021 e transmiti-
da pelo canal da Câmara dos Deputados no 
YouTube. O diretor-executivo da Aságuas, 
Luiz Henrique Pinheiro Silva, esteve presen-
te na audiência, representando a associa-
ção dos servidores e servidoras da ANA no 
debate sobre a temática.

O encontro foi promovido pela Frente 
Parlamentar Ambientalista e pelo GT Água 
e Clima, coordenado pela deputada Talíria 
Petrone.

A participação especial da Aságuas pode 
ser conferida também em seu canal no You-
Tube, através do link: Clique aqui para aces-
sar.

Roda de Conversa sobre a Crise energética 
e a MP 1.055/2021
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https://www.youtube.com/watch?v=c8vXTdGHjg0&t=3414s
https://www.youtube.com/watch?v=HmhawKrU3GU
https://www.youtube.com/watch?v=HmhawKrU3GU


Lista tríplice para o cargo de diretor
 da ANA

Tendo em vista em janeiro de 2022 fica-
riam vagos quatro cargos na diretoria da 
ANA, no final de novembro de 2021 a dire-
toria da Aságuas fez uma enquete para saber 
a opinião dos associados quanto à oportuni-
dade de se elaborar uma lista com três ser-
vidores a serem indicados pela Aságuas para 
ocupar o cargo de diretor da Agência. A indi-
cação seria feita por meio de ofício ao Minis-
tério do Desenvolvimento Regional.

Um total de 68 associados responderam a 
enquete, com 85,3% favoráveis a proposta de 
realizar um processo eletivo visando compor 
a lista tríplice. Dessa forma, no final de de-
zembro, convocamos os servidores interessa-
dos a se manifestar e recebemos, por e-mail, 
a manifestação de três servidores candida-
tando-se: Sérgio Rodrigues Ayrimoraes So-
ares, Nazareno Marques de Araújo e Flavia 
Carneiro da Cunha Oliveira.

Em conversa entre os três candidatos e al-
guns diretores da Aságuas chegou-se à con-
clusão de que, considerando (1) o tempo 
exíguo para se realizar um processo de vo-
tação antes do fim dos mandatos dos quatro 
diretores da ANA; (2) a prévia indicação de 
quatro nomes pela Presidência da República, 
no mês de dezembro; e a (3) coincidência de 
se ter três candidatos para uma lista tríplice, 
não valeria a pena o esforço e o desgaste de 
um processo eleitoral, sendo mais oportuna 
a formação de uma lista com os três candida-
tos em ordem meramente alfabética. Para ra-
tificação dessa proposta, foi convocada uma 
assembleia geral extraordinária para o dia 13 
de janeiro de 2022, quando trinta e quatro 
servidores ratificaram a proposta de forma 
unânime.
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Após oito meses de intenso trabalho, o 
Grupo de Trabalho (GT) instituído pela Por-
taria ANA nº 281/2020 entregou uma pro-
posta de portaria à Diretoria Colegiada em 
maio de 2021. Essa proposta foi elaborada 
ao longo de diversas etapas nas quais fo-
ram ouvidos servidores e chefias de toda a 
casa, incluindo superintendentes e direto-
res. Buscou-se harmonizar todas as críticas 
e sugestões. Então, depois de meses sem 
uma decisão formal por parte da diretoria 
da ANA, no final de outubro o diretor Oscar 
Cordeiro deu voto favorável à proposta, com 

modificações. No entanto, logo em seguida 
o diretor Vitor Saback pediu vista do pro-
cesso e, para surpresa de todos, apresentou 
em 29 de novembro uma proposta que, em 
vez de propor modificações no texto elabo-
rado pelo GT, ignorava-o, trazendo um tex-
to novo e disruptivo. Diretores da Aságuas 
conseguiram se reunir com ele no dia 2 de 
dezembro, mas a reunião foi infrutífera.

A demora da diretoria da ANA em regu-
lamentar o programa de gestão, somada 
a essa proposta do diretor Vitor, que des-

Regulamentação do programa de gestão e 
do teletrabalho na ANA
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Regulamentação do programa de gestão e 
do teletrabalho na ANA

considerava o trabalho do GT e se mostrava 
desfavorável aos servidores e à própria ANA 
em vários pontos, causaram um incômodo 
generalizado na casa. Em reunião promo-
vida pela Aságuas em 6 de dezembro, 102 
servidores participaram e decidiram enviar 
ofício aos diretores da ANA e protestarem 
presencialmente requerendo que o tra-
balho do GT fosse respeitado. O Ofício nº 
011/2021/ASÁGUAS 9, enviado no mesmo 
dia, foi subscrito por mais de 150 pessoas 
e muitos servidores nos procuraram depois 
para dizer que gostariam de ter assinado, 
mas não haviam visto nossas mensagens a 
tempo. E, no dia seguinte, mais de 50 servi-
dores se manifestaram em frente ao bloco 
M para exigir que a regulamentação pro-
posta pelo GT, construída e validada com a 
participação de toda a casa, fosse respeita-
da.

Ainda não houve regulamentação do te-
letrabalho e, com a saída de quatro direto-
res e permanência do diretor Vitor Saback, 
as expectativas sobre tal regulamentação 
não são boas. Um grupo de alguns direto-
res da Aságuas e ex-membros do GT chegou 
a enviar à assessora daquele diretor suges-
tões de harmonização entre a sua proposta 
e a do GT, mas não houve avanços. A Tabela 
na página anterior traz os principais pontos 
de divergência entre essas duas propostas, 

assim como nossos argumentos sobre tais 
divergências e as possibilidades de conver-
gência.

Ao compararmos as propostas do GT e 
do diretor Vitor entre si e com a proposta 
contida no voto do diretor Oscar, ficou claro 
para nós que esta última acaba por funcio-
nar, em vários pontos, como uma proposta 
intermediária entre as duas primeiras. Ado-
tar a proposta do diretor Oscar seria uma 
forma prática de convergência. A única ex-
ceção importante é sobre o que entende-
mos ser a melhor solução para o primeiro 
ponto de divergência da tabela, relacionado 
à combinação, na proposta do diretor Vitor, 
de participação obrigatória de todos no pro-
grama de gestão com aplicação de controle 
de frequência para trabalho presencial. A 
proposta do GT prevê participação facultati-
va e a adesão ao Programa de Gestão (con-
trole de resultados) em substituição ao con-
trole de frequência. Já a proposta do diretor 
Oscar prevê participação facultativa com 
controle de frequência. Ela pode funcionar, 
também para esse ponto, como uma pro-
posta intermediária, de convergência, mas 
entendemos que há uma opção de conver-
gência ainda melhor: a adoção obrigatória 
do programa de gestão sem controle de fre-
quência. Isso garantiria que Administração 
pudesse controlar seus resultados, dispen-
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Regulamentação do programa de gestão e 
do teletrabalho na ANA

sando o burocrático controle de frequência, 
que, obviamente, tem um custo administra-
tivo que não é negligenciável.

Apesar do cenário desfavorável e da má 
vontade para com a Aságuas e com o traba-
lho árduo desenvolvido pelo GT, nós conti-
nuaremos atuantes e vigilantes e mantere-
mos os associados informados.

https://api.whatsapp.com/send?phone=5561999941616
https://www.asaguas.org.br/post/a-comunidade-que-sustenta-a-agricultura-est%C3%A1-com-cotas-abertas-para-ades%C3%A3o
https://www.asaguas.org.br/atas-de-reuni%C3%A3o

