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72a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS  

(gestão 2018/2020) - dia 07.05.2020, das 11h às 12h30 
Reunião realizada virtualmente por meio do aplicativo Zoom 

 

Presentes: Cláudia Fernanda das Neves, Jorge Thierry Calasans, Márcio Rosa 
Rodrigues, Maria Cristina de Sá, Rosana Mendes, Simone Vendruscolo, Valmir 
José de Macedo e Vinicius Vieira. 
 

Ausentes: Evânia Vieira e Thamiris de Oliveira. 

 

1. INFORMES: 
 
Aplicativo zoom: a diretora Rosana informou que sua irmã teve o cartão 
de crédito clonado e suspeita-se que a origem do problema seja o 
aplicativo Zoom.  A Diretora Cristina disse que leu ontem uma matéria em 
que o desenvolvedor/CEO do Zoom deu uma entrevista na imprensa 
internacional na qual informou que foram efetuadas várias melhorias no 
Zoom e alguns dos problemas iniciais não mais se apresentam.  Foi 
decidido que os diretores da Aságuas que não possuem o aplicativo 
Teams instalado deverão tentar instalá-lo e testá-lo. A partir da próxima 
reunião será utilizado o aplicativo Teams para as reuniões da Aságuas por 
motivo de maior segurança. 
 
PL 149/2020: Valmir informou que este projeto é oriundo da Câmara  
Federal, foi ao Senado, onde sofreu alterações, retornou à Câmara e deve 
ser votado hoje. O Projeto de Lei (PL) diz respeito a repasse de recursos 
para estados e municípios e congelamentos de salários. A diretora Cristina 
informou que observou duas reações: (1) vários parlamentares se 
manifestaram que é o PL é inaceitável, que o valor de repasse aos 
Estados e Municípios já havia sido reduzido e dividido em 60% para os 
estados e 40% para municípios; e 2) Há uma disputa na distribuição do 
recurso federal nas diversas regiões do país e parece que algumas foram 
mais favorecidas que outras (Sudeste mais favorecido que Nordeste, por 
exemplo). Houve declaração do líder da Associação Nacional dos 
Municípios, que se manifestou contrário ao PL. No texto que veio do 
Senado consta congelamento salarial até o ano que vem (2021) para 
todos os servidores públicos. Foi comentado pelos diretores que o reajuste 
a servidores públicos não é feito há muito tempo, desde 2016 para a 
maioria, mas não havia proibição legal de fazê-lo. O diretor Valmir 
acompanhará a votação e manterá a diretoria informada. 
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Relatório das Áreas:  
A diretora Cristina conversou com o diretor substituto da ANA, Joaquim 
Gondim, que informou que a diretoria da ANA achou melhor não fornecer 
os relatórios de cada Superintência oficialmente à Aságuas. Ele também 
disse que todos os superintendentes têm as informações e acesso a todos 
os relatórios de todas as Superintendências. Cristina sugeriu que os 
diretores da Aságuas se dividam para conseguir os diversos relatórios  
com os superintendentes de suas respectivas áreas. A diretora Rosana 
comentou que acredita que devemos buscar informações em que 
possamos ajudar e intervir, não ir atrás dos relatórios do que cada área 
está fazendo, porque nunca foi de interesse da associação. Comentou 
ainda que temos excesso de informação, então devemos pensar nas 
informações que são necessárias e pensar nas necessidades dos 
servidores; sugeriu discutir para saber de que forma podemos colaborar.  
O diretor Thierry concordou que não é necessária a obtenção dessas 
informações para a associação, que a preocupação da Aságuas deve ser 
com a saúde dos servidores e a volta ao trabalho presencial. Acrescentou 
ser importante saber o que a diretoria da ANA está pensando a respeito da 
volta ao trabalho presencial e de como se dará esse retorno. 
 
Aglomeração dos terceirizados: A diretora Cristina informou que, em 
conversa com o diretor substituto da ANA, Joaquim Gondim, este não 
soube informar acerca da situação dos terceirizados e disse que a diretoria  
colegiada ia verificar quem está responsável por fornecer as máscaras aos 
mesmos, se a ANA ou as empresas responsáveis pela terceirização. O 
diretor Thierry informou que, desde meados de março a ANA está 
fornecendo máscaras e álcool em gel aos terceirizados da área de 
Patrimônio (situada no bloco L). 
 
Conta Azul: O diretor Vinicius conseguiu negociar a redução do valor na 
anualidade do sistema conta Azul de 1.392,52 para R$ 1.114,00, valor 
este que já foi pago.  
 

2. PANDEMIA E TRABALHO REMOTO: O QUE A ASÁGUAS PODE 
FAZER PELOS SERVIDORES  
A diretora Cristina informou que, por mais que Brasília ainda tenha 
números razoáveis da doença, alguns locais já prorrogaram o teletrabalho 
até o dia 31 de dezembro. No entanto, há uma forte pressão para o 
retorno ao trabalho presencial, principalmente a abertura do comércio. No 
setor público, não há nenhuma decisão formal que estipule a data de 
retorno ao trabalho presencial. Em uma conversa com o advogado 
Leandro, do escritório Mauro Menezes (contratado pela Aságuas), ele 
informou que está disponível caso algum servidor esteja sendo 
pressionado a retornar ao trabalho presencial.  
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A diretora Rosana comentou que as questões interessantes são os direitos 
que os servidores têm, que tipo de apoio a ANA deve fornecer aos seus 
servidores, informar sobre o empréstimo de patrimônio e dicas de boas 
práticas na execução de trabalho presencial; outra sugestão é que nós da 
Aságuas devemos  conhecer e analisar a regulamentação existente para o 
teletrabalho e discutir com a diretoria da ANA para verificar o que está 
sendo feito na ANA.  
O diretor Márcio acredita ser mais importante obter feedback e realizar 
uma enquete com os servidores para saber e publicar a opinião e 
informações que possam ajudar a elaborar uma proposta para levar à 
diretoria da ANA. Comentou que os servidores entraram em trabalho 
remoto sem regulamentação e experiência; considera que a questão mais 
complicada é a gestão do tempo e da mente, pela falta de separação entre 
os ambientes (doméstico e de trabalho) e horários propriamente definidos.  
A diretora Simone está de acordo e acha interessante com a realização de 
uma pesquisa/ questionário, ressaltou a importância de reforçar como será 
a forma de volta ao trabalho e entende que a Associação deve ficar de 
alerta para que seja entendido que, no Brasil, todos são vulneráreis ao 
vírus. 
O Diretor Thierry lembrou que a ANA aceitou que os seus  servidores 
trabalhem em regime de home office. No entanto, não se sabe até quando 
a diretoria da ANA manterá essa posição.  
A diretora Claudia concordou com a enquete como uma forma de coletar a 
opinião e informar a diretoria da ANA. Sobre avançar para o teletrabalho, 
acredita ser prematuro: os servidores estão em situação de trabalho em 
casa por conta da situação da pandemia, é diferente de teletrabalho. 
Considera ser mais importante consultar diretamente os servidores do que 
avaliar a sua situação por meio do relatório das áreas, porque a prestação 
de contas está sendo técnica, o que não é relevante para a associação. A 
diretora acredita que devemos nos ater a verificar as atas da Diretoria 
colegiada e acompanhar as decisões.  
O diretor Thierry lembrou que a Associação, como representante dos 
servidores, foi excluída das discussões, no âmbito da diretoria colegiada 
da ANA, sobre como se daria o trabalho nesse período de pandemia, e 
que foi necessário enviar um ofício a esse respeito aos diretores da ANA 
(ofício Aságuas 4/2020/Aságuas8, de 17/3/2020).  
O diretor Valmir concordou que está prematuro o retorno ao trabalho 
presencial, por não se ter chegado no pico da crise na pandemia, que só 
vai se encerrar quando houver vacina ou medicação e tudo ainda pode 
mudar, o teletrabalho pode ser uma medida definitiva.  
A diretora Cristina lembrou que existem duas situações diferentes: (1) a do 
trabalho remoto, em que estamos devido a uma situação de pandemia que 
afasta do convívio social, (2) a do teletrabalho, que é normatizado no 
serviço público federal, com metas a serem cumpridas, produtividade, 
marcação de ponto, etc. Trata-se, aqui, de outra discussão, de 
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transformação no mundo do trabalho. Cristina acredita que haverá o 
aumento do trabalho remoto, mas isso não significa que será assim para 
sempre, assim como outros países que estão retornando ao trabalho 
presencial. A única forma de contato com a diretoria da ANA tem sido por 
meio de telefonemas feitos pela Cristina, o que é uma situação grave, pois 
demonstra que a diretoria não nos considera interlocutores dos servidores, 
mas que acredita que, mesmo assim, se deva insistir na busca de diálogo. 
É importante saber se o associado sabe a diferença entre teletrabalho e 
trabalho remoto, quais as dificuldades de cada modalidade, como a 
associação pode ajudar e quais direitos eles podem ter.   
Após a discussão acima resumida, foi aprovado o envio de um e-mail para 
os servidores com uma enquete (questionário) para saber como estão se 
sentindo, quais os principais problemas que enfrentam com o trabalho 
remoto, e se estão tendo apoio, etc. Inicialmente, a estagiária Jacqueline 
fará uma minuta de proposta do questionário e, no e-mail a ser enviado 
junto com o mesmo, deverá constar um texto com o esclarecimento sobre  
teletrabalho e trabalho remoto. A partir da minuta a ser apresentada, a 
diretoria da Aságuas fará aperfeiçoamentos, de forma que até a próxima 
semana o questionário seja encaminhado. Foi sugerido pela diretora 
Rosana enviar também informações acerca de boas práticas de home 
office. Deve-se divulgar o resultado da enquete e verificar com os 
advogados quais os direitos dos servidores nessa situação de home office. 
Decidiu-se agendar vídeo conferência com a diretoria da ANA para saber 
como eles estão pensando no retorno e como está a pressão para a volta 
ao trabalho. 
 

3. AÇÃO SINAGÊNCIAS 
Nenhuma associação conseguiu cópia do ofício enviado pelo Sinagências 
às Agências sobre a liminar obtida no desconto previdenciário. A diretora 
Cristina entrará em contato novamente com a Neuza (GEGEP/SAF/ANA). 
A comunicação da obtenção da liminar foi feita pelo Sinagências e não 
pela justiça, como deve ser do ponto de vista legal.  
 

ATA aprovada pelos presentes e assinada pela Diretora Executiva 
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