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Brasília, 31 de julho de 2020.  
 

  
À Diretoria Colegiada da 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 Substituto JOAQUIM GUEDES CORRÊA GONDIM FILHO 

Agência Nacional de Águas   
Setor Policial, Área 5, Quadra 3, Bloco M   
70610-200 - Brasília – DF  
  
Of.  06/2020/Aságuas8    
 
 
Assunto: Reafirma solicitação de a Aságuas ser mantida informada sobre as 
decisões da Diretoria da ANA acerca do retorno ao trabalho presencial de seus 
servidores na vigência da Pandemia pela COVID-19.  
  
 
 
Senhora Diretora-Presidente e Senhores Diretores,  
  

Ao cumprimentá-los, a Aságuas vem, novamente, expressar a 
sua preocupação quanto à movimentação que tem observado por parte da 
ANA no tocante à preparação para o retorno ao trabalho presencial dos 
servidores.  

 
Por meio do Ofício nº 5/2020/Aságuas8, de 5 de junho último, a 

diretoria da Associação manifestou interesse em participar das definições do 
retorno ao trabalho presencial na ANA na vigência da Pandemia pela COVID-19. 

 
Em resposta a esse ofício, a Diretoria Colegiada da Agência, na 

pessoa de sua Diretora-Presidente, informou, por meio do Ofício nº 78/2020/AA-
CD/ANA, de 10 de junho de 2020, que: “a Diretoria Colegiada dará, 
oportunamente, conhecimento sobre os protocolos cogitados para 
implementação no âmbito do ambiente laboral, de modo a garantir a segurança 
de todos os servidores, bem como o respeito à legislação cabível à espécie”. 

 



 

Endereço: Setor Policial Sul – Área 5 – Quadra 3 – Bloco L – Sala 114 – Ala Central - Brasília – DF - CEP: 70.610-200                     
2/3 

No entanto, no último dia 15, dia em que o Brasil registrou a marca de 
75 mil mortes pela Covid-19 e atingiu 1,9 milhão de casos, a Superintendência de 
Administração e Finanças (SAF) enviou uma mensagem a todos os servidores com 
o intuito de “estudar a possibilidade de retorno dos servidores e colaboradores às 
respectivas atividades presenciais nas dependências da Agência Nacional de 
Águas – ANA”. No dia seguinte, o Correio Braziliense anunciava a seguinte 
manchete “Covid-19: Com curva de casos em ascensão, DF tem letalidade de 
1,4%”1. 

 
Assim, a diretoria da Associação estranhou o momento dessa decisão 

(de envio, pela SAF/ANA, do e-mail supra referido), por considerá-lo inoportuno, 
tendo em vista o DF estar com número de contaminações pelo Coronavírus ainda 
muito alto e sem previsão de redução.  

 
A Aságuas também tomou conhecimento de:  
 
 Portaria nº 182/2020, que nomeia Comissão de licitação para a 

“contratação de laboratório de análises clínicas ou empresa 
especializada para, por demanda, realizar exames de teste para 
a detecção do coronavirus SARS-COV-2 para servidores da ANA. 

 Processo 02501.002154/2020-72, que trata da aquisição de 20 
(vinte) termômetros digitais infravermelhos para subsidiar as ações 
e medidas de controle e prevenção do Novo Coronavírus (Covid-
19), no âmbito da Agência Nacional de Águas – ANA. 

 Ofício nº 387/2020/SAF/ANA, Documento no 02500.033698/2020-96, 
que trata da solicitação de proposta de preços para aquisição de 
tapetes tipo sanitizante e secante. 

 
Além dessas providências, quais outras a diretoria da ANA está 

avaliando adotar (por exemplo, com relação à readequação dos 
espaços internos de trabalho)? Qual data está sendo avaliada para o retorno ao 
trabalho presencial?  Não resta claro, para esta Associação, de que forma a 
Diretoria da ANA está organizando a volta ao trabalho presencial de seus 
servidores. 

 

                                                 
1 A reportagem, disponível em 
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2020/07/16/interna_cidadesdf,872546/covid-19-com-curva-de-
casos-em-ascensao-df-tem-letalidade-de-1-4.shtml (acesso aos 24/7/2020), inicia pelas seguintes informações: “O Distrito 
Federal chegou ao quarto mês de combate ao novo coronavírus desde os primeiros casos da covid-19, enfrentando o 
desafio de lidar com um alto pico de infecções. Atualmente, são 75.379 casos registrados na capital, sendo 66.901 de 
moradores do DF e 6.201 de outras regiões, que se tratam em unidades de saúde locais, e 1.001 mortes (83 eram pessoas 
que viviam em outros estados). O cenário fica mais preocupante quando se observa a evolução da doença. Utilizando 
como base o dia 15 de cada mês, o DF registrou 14 ocorrências em março, 688 em abril, 3.787 em maio, 23.684 em junho e 
75.379 em julho.” (destacamos). 
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Por fim, e por entender que Aságuas pode contribuir neste momento 
tão crítico na história da ANA, vimos também solicitar que essa Diretoria indique 
um(a) responsável na ANA (que esteja à frente dos procedimentos para retorno 
às atividades presenciais), para que possamos trabalhar em conjunto na busca 
das melhores práticas que preservem o bem-estar físico e psicológico dos 
servidores e terceirizados da ANA.  

 
Assim, em nome de seus associados, a Aságuas vem, por meio 

deste, reforçar a solicitação para que seja incluída nas discussões e 
decisões sobre o retorno ao trabalho presencial e coloca-se, novamente, 
à disposição para contribuições. 

Ao aguardo de um retorno por parte de V.Sas., subscrevemo-nos.  
  
  

Atenciosamente,  
   

  
  

 
Maria Cristina de Sá Oliveira Matos Brito 

Diretora Executiva 
 

Jorge Thierry Calasans 
Diretor Executivo Suplente 

 
 

Vinicius Vieira Soares 
Diretor Financeiro 

 
 

Claudia Fernanda das Neves Oliveira 
Diretora Financeira Suplente 

 

Márcio Rosa Rodrigues de Freitas 
Diretor Administrativo Suplente 

   
 

 
Rosana Mendes Evangelista 
Diretora Técnico-Científica 

 
 

Simone Vendruscolo 
Diretora Téc. Científica Suplente 

 
 
 

Thamiris de Oliveira Lima 
Diretora Social 
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