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74a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS  

(gestão 2018/2020) - dia 18.05.2020, das 11h30 às 12h30 
Reunião realizada virtualmente por meio do aplicativo Teams 

 

Presentes: Cláudia Fernanda das Neves, Jorge Thierry Calasans, Maria 
Cristina de Sá, Rosana Mendes, Simone Vendruscolo, Thamiris de Oliveira e 
Vinicius Vieira. 
 

Ausentes: Evânia Vieira, Márcio Rosa Rodrigues e Valmir José de Macedo 
(licença médica). 

 

1. INFORMES: 
 Justificativa de ausência: o diretor Márcio teve uma reunião de 

trabalho no mesmo horário e o diretor Valmir comunicou que está 
internado desde sábado com suspeita de enfizema pulmonar e não pode 
participar da reunião de diretoria. 

 Diretoria da ANA: a diretora Cristina entrou em contato com o diretor 
substituto da ANA, Joaquim Guedes, que informou não ter novidades 
sobre a diretoria colegiada da ANA, comunicou que será realizada a 
reunião da Direcda ANA hoje à tarde. 

 Webinar ANA: a diretora Thamiris informou que a ANA realizará um 
evento virtual nesta sexta feira, o evento será um webinar sobre 
monitoramento da Covid -19. 
 

2. RESULTADOSDO QUESTIONÁRIO 
Foi enviado aos diretores da Associação  um documento com gráficos que 
apresentava as porcentagens das respostas e os comentários enviados 
pelos servidores. Houve dúvidas dos diretores sobre os dados de alguns 
gráficos que serão corrigidos para melhor compreensão. Foi solicitado que 
as respostas repetidas e fora do prazo de envio sejam excluídas e que o 
link para o questionário seja encerrado. Foi encaminhada uma reunião 
para a quinta feira às 11h com o objetivo de discutir e planejar o que será 
feito e aprovação do documento a ser distribuído aos associados para 
divulgação dos resultados. Os diretores vão analisar a planilha com todas 
as respostas e os comentários recebidos. Foi decididotambém que os 
diretores irão enviar textos e dicas de trabalho remoto para o e-mail da 
Aságuas até a semana que vem para que a estagiária Jacqueline reúna e 
publique no site da Associação.  
 

3.  EMAIL PARA OS GESTORES: 
A diretora Cláudia apresentou proposta de texto para enviar aos gestores 
perguntando sobre os contratos dos terceirizados e as condições de 
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trabalho durante o período de pandemia. Os diretores Cristina e Thierry 
propuseram sugestões de texto, todos se manifestaram de acordo com as 
sugestões apresentadas. Os últimos ajustes serão feitos antes de enviar o 
e-mail aos gestores. O diretor Vinicius pediu a inclusão do contrato dos 
motoristas, todos concordaram e ele ficará responsável por obter o contato 
dos gestores. Em anexo o texto aprovado.  

 

ATA aprovada pelos presentes e assinada pela Diretora Executiva 
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Anexo à ata 74 
 

Prezados Sr. X e Sr. X , respectivamente gestor e co-gestor do contrato xx/xx/ANA  
 
Desde o dia 11 de março o mundo encontra-se em situação de pandemia pelo COVID-
19. Tal contexto alterou drasticamente a rotina de todos, particularmente quanto ao 
nosso ambiente laboral. Objetivando atenuar a curva de contágios, o governo federal, 
por meio do Ministério da Economia, editou as Instruções Normativas nos 19, 21 e 28, 
todas de 2020. estabelecendo orientações no tocante às medidas de proteção para 
enfrentamento da pandemia no País.  
A ANA, em complemento a essas INs, editou as Portarias nos 99 e 104, respectivamente 
de 12 e 17 de março de 2000, prevendo, inicialmente, trabalho remoto somente para os 
servidores em condições de risco. Os demais deveriam permanecer em sistema de 
rodízio para o trabalho presencial. Posteriormente, e de forma gradativa, todas as 
Superintendências e UORGs passaram a autorizar o trabalho remoto a seus servidores. 
Atualmente, praticamente todos os servidores do quadro efetivo estão em trabalho 
remoto, muitos dos quais com equipamentos da ANA (computadores desktop ou laptop, 
dentre outros). 

Preocupada com a forma como o trabalho remoto pode impactar o dia a dia dos 
servidores, e com o objetivo de entender suas necessidades, de forma a poder agir para 
auxiliá-los no que couber, a Aságuas elaborou um questionário que foi enviado, no dia 
11 de maio, aos os servidores efetivos da ANA (associados e não associados). 
No entanto, a Aságuas também se preocupa com a situação dos colegas terceirizados 
nesse período de pandemia, sobre os quais não temos informações.  
Nesse sentido, reportamo-nos aos senhores para solicitação de informações acerca do 
contrato de prestação de serviços terceirizados da Agência acima referenciado, uma vez 
que nossos colegas terceirizados não puderam ser consultados diretamente por não 
possuírem vínculo empregatício direto com a ANA (a Aságuas não tem acesso aos seus 
e-mails de contato). Assim apresentamos as seguintes indagações:  

1. Quantas pessoas são abrangidas pelo contrato de trabalho em referência?  
2. Quantos dos terceirizados deste contrato estão em trabalho remoto, quantos 

em trabalho parcialmente remoto e parcialmente presencial e quantos em 
trabalho 100% presencial? Nos casos de trabalho parcial ou de trabalho 100% 
presencial, como foi definida escala de trabalho? Além disso, a empresa 
contratada está oferecendo luvas, máscaras e álcool em gel para segurança de 
seus empregados?  

3. No caso dos empregados que estão em trabalho remoto, foram oferecidos 
equipamentos de trabalho adequados para realização de suas atividades? 

4. Houve demissão de algum empregado deste contrato de 11 de março até 
agora? 
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5. Houve alteração no contrato de trabalho dos empregados? (redução de carga 
horária, suspensão de contrato, dentre outras.)  

Agradecemos a atenção dispensada e ficamos no aguardo de um retorno por parte de 
V.Sas. 
  
Atenciosamente, 
 
A Diretoria da Aságuas 
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