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Brasília, 18 de dezembro de 2020  

  
À Senhora Diretora-Presidente da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA 

CHRISTIANNE DIAS FERREIRA  

Agência Nacional de Águas   
Setor Policial, Área 5, Quadra 3, Bloco M   
70610-200 - Brasília – DF  
  
Of. no 014/2020/ASÁGUAS 9  

Assunto: Opinião dos associados sobre o retorno ao trabalho presencial 
  

 Senhora Diretora-Presidente,  

Dando continuidade à discussão sobre a segurança do trabalho presencial durante a 

pandemia, gostaríamos de compartilhar o resultado de uma enquete que fizemos junto a nossos 

associados, no intuito de colaborar com as decisões que virão a ser tomadas pela ANA sobre esse 

tema. Colhemos as respostas entre os dias 10 e 15 deste mês. No total, 111 associados 

participaram. Destes, 45 já retornaram à modalidade presencial e o restante segue em trabalho 

remoto. 

A primeira e mais importante pergunta que fizemos foi sobre a concordância com o 

retorno ao trabalho presencial neste momento. Como se vê, a grande maioria das pessoas não 

está de acordo. 
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Pela pergunta seguinte, verifica-se que muitos associados não se sentem seguros com os 

últimos procedimentos adotados pela ANA para minimização dos riscos de contágio da COVID-

19, estabelecidos pela Portaria nº 326, de 24 de novembro de 2020 

 

O principal motivo para o sentimento de insegurança quanto ao trabalho presencial, 

como se vê a seguir, é a crença de que só será seguro o retorno a essa modalidade de trabalho 

após o fim da pandemia ou a vacinação da população. Outra parcela dos associados defende 

que o que falta para haver segurança para o trabalho presencial é um protocolo claro e 

abrangente por parte da ANA ou uma melhor fiscalização para que o protocolo seja cumprido. 

 

Ao serem perguntados se todos em suas áreas estão seguindo corretamente as medidas 

de segurança, a maior parte disse não saber. Se considerarmos apenas as respostas dos 45 

associados que já retornaram ao presencial, 25 responderam “sim”, 14 responderam “não sei” 

e 6 responderam “não”. 
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Considerando o resultado da enquete e visando a bem representar os associados da 

Aságuas, esta Diretoria defende que o retorno ao trabalho presencial continue de forma 

voluntária, até que as autoridades de saúde comuniquem o fim da pandemia ou quando as 

estatísticas de vacinação indicarem um nível seguro de imunização coletiva. Até lá, seremos 

favoráveis à manutenção do trabalho remoto como opção aos que não se sentirem seguros para 

retornar ao regime presencial. 

  

Atenciosamente, 

LUIZ HENRIQUE PINHEIRO SILVA  
Diretor Executivo  
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