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DIA DOS PAIS E 
ELEIÇÕES

A Aságuas realizou um sor-
teio on-line em celebração 
ao Dia dos Pais. O colabo-
rador Herbet Feliciano foi 
o contemplado com uma 
cesta de mimos e gulosei-
mas. Saiba Mais!

ELEIÇÃO DA 10ª DIRE-
TORIA DA ASÁGUAS

A Aságuas encaminhou 
aos associados a Carta de 
Apresentação da Chapa 
“DEZ”, com os candidatos 
aos cargos da Diretoria 
da Aságuas para o biênio 
2022-2024. 

Associação dos Servidores da Agência Nacional de Águas 
Setor Policial, Área 5, Quadra 3, Bloco L, Ala Central, Sala 114
asaguasdiretoria@gamil.com / Telefone: (61) 2109-5199

NOTÍCIAS

A Aságuas realizou uma AGE para deliberar 
sobre o reajuste no valor da mensalidade 
da Associação. Cerca de 30 associados(as) 
estiveram presentes e, por unanimidade, 
foi aprovado o mérito do reajuste. Saiba 
Mais!

A Aságuas compartilhou com o seus asso-
ciados(as) uma enquete sobre a reestrutu-
ração da ANA. Como encaminhamento, foi 
enviado à Direc um pedido de oprtunidade 
de contruibuição da Associação no proces-
so de reestruturação. Saiba Mais!

A Comissão Eleitoral responsável pela condução das eleições da 10ª Diretoria da ASÁGUAS foi no-
meada no dia 25 de julho, com a publicação do Edital nº05/2022. Confira mais informações aqui!

Mais Notícias!



Em 28 de setembro encerraram-se 
os dois anos do 9º mandato de dire-
tora da ASÁGUAS.  Para eleição de 
uma nova diretoria, em 26 de julho 
foi nomeada a Comissão Eleitoral, que 
publicou o Edital 001/2022 abrindo o 
processo eleitoral.  A chapa DEZ se ins-
creveu no dia 16 de setembro, dentro 
do prazo estipulado no edital. 

Dia 28 de setembro foi realizado o 
processo eleitoral, via urna eletrônica, 
como das últimas vezes.  A chapa elei-
ta para a nova diretoria foi confirma-
da na Assembleia Geral Extraordinária 
convocada especificamente para esse 
fim.  Aqui os novos diretores da ASÁ-
GUAS: 

Diretoria Executiva: Gonzalo Álvaro 
Vázquez Fernández e Nelson Neto de 
Freitas 

Diretoria Administrativa: Daniel Jor-
dão de Magalhães Rosa e Vitor da Silva 
Santos 

Diretoria Financeira: Carlos Alberto 

Perdigão Pessoa e Frederico Moyle Ba-
eta de Oliveira 

Diretoria Técnico Científica: Pedro 
Cunha e Ana Cristina Santos Strava 
Corrêa 

Diretoria Social: Mariana Braga Couti-
nho e Marcelo Santana Costa 

A nova diretoria tomou posse no 
mesmo dia 28 de setembro.

Clique aqui para acessar a Ata 
da AGO

Eleição da 10ª diretoria da Aságuas: 
comissão eleitoral, chapa candidata e AGO
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Na Assembleia Geral Extraordiná-
ria (AGE) de 30 de agosto de 2022 foi 
aprovado o reajuste das mensalidades 
a partir de 2023. A mensalidade de as-
sociados efetivos e de nível superior 
será reajustada para 35 reais. Nos de-
mais casos (aposentados, nível médio 
e outras carreiras) não haverá reajuste, 
permanecendo o valor de 20 reais. An-
tes da AGE, foi realizada uma enquete 
e o resultado indicou que 75% dos(as) 
associadas(as) eram favoráveis a um 
reajuste, sendo a maioria favorável a 
uma mensalidade de R$35 reais e à di-
ferenciação entre associados efetivos 
de nível superior e outros associados 
(nível médio, aposentados e não efeti-
vos). 

O reajuste, conforme explicado 
quando da divulgação da enquete e 
durante a AGE, era muito necessário, 
pois o valor da mensalidade estava de-
fasado demais - é o mesmo valor desde 
o início da Aságuas, em 2004. As des-
pesas correntes básicas já estão consu-
mindo quase tudo que é arrecadado e, 
com os futuros reajustes contratuais, 

o orçamento da Associação passaria a 
ficar sempre negativo, com a progres-
siva deterioração do fundo de reserva. 
E, isso, mesmo num cenário onde des-
pesas com eventos sociais e esportivos 
sejam cortadas.  

O reajuste foi uma decisão coletiva 
importante e tende a garantir a susten-
tabilidade financeira da Aságuas por 
mais uma década, salvo por alterações 
significativas nas despesas anuais ou 
por um descontrole da inflação.

Clique aqui para acessar a Ata da 
AGE de 21 de março
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    Aságuas realiza AGE para aprovar o 
reajuste de mensalidade

https://www.asaguas.org.br/_files/ugd/e9a464_b01b47fc8c33409eafd2b8df40d33cc4.pdf
https://www.asaguas.org.br/assembleias


Atendendo aos receios e manifes-
tações de muito(s)s associado(a)s com 
relação à restruturação da ANA, a 9ª 
Diretoria da Aságuas realizou reunião 
aberta em 22/08/2022, para debater o 
tema com os associados. Essa 83ª Reu-
nião da Aságuas foi realizada de forma 
virtual e contou com a presença de 
72 (setenta e dois) associados. Como 
encaminhamentos dessa reunião, a 
diretoria da Aságuas encaminhou aos 
diretores da ANA o Of. nº 10/2022/
ASÁGUAS 9 (Doc. 02500.047641/2022-
36), informando os resultados da en-
quete realizada junto aos associados, 
bem como solicitando a participação 
dos servidores nesse processo de res-
truturação da agência e a modificação 
no cronograma (Agenda de Transição) 
previsto para essas mudanças orga-
nizacionais, com dilação de prazo, de 

forma a haver tempo hábil para con-
solidação desse processo participativo 
e de integração da agência.

Manifestação da Aságuas em 
apoio ao movimento em prol 

a democracia

Em 05/08/2022, por meio da lista de 
transmissão do WhatsApp da Aságuas, 
a 9ª diretoria informou o apoio ao Dia 
Nacional de Mobilização em Defesa 
da Democracia, realizado no dia 11 de 
agosto, inspirado na Carta proposta 
pela Faculdade de Direito da USP aos 
brasileiros e brasileiras, igualmente 
apoiada pela 9ª Diretoria da Aságuas.

Reunião aberta sobre a reestruturação 
da ANA
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 A Aságuas apoiou o sorteio para servidores 
no Dia dos Pais 

A Aságuas apoiou a semana do Dia 
dos Pais com o patrocínio de um pre-
sente sorteado entre os associados 
que exercem a paternidade. O brin-
de foi uma cesta de doces e uten-
sílios personalizados. O sortudo foi 
o colaborador Herbert Feliciano. 

Seguindo com a proposta da Aságuas, 
de apoio aos eventos e iniciativas vol-
tados aos servidores, a Associação 
decidiu apoiar o Dia das Crianças que 
acontecerá em outubro. A ideia é que 
seja realizada uma festa na ANA, em 
que todos possam levar seus filhos 
para curtir animadores, doces, apre-
sentações especiais e brinquedos. 

Acompanhe outras atividades 
da Aságuas!

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

