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Ref.: Retorno presencial (voluntário) aos escritório do ONS

Prezada Senhora,
às

A partir da divulgação, em 12/11/2021, da primeira nota a respeito do retorno
atividades
de
forma
presencial,
divulgado
no
ambiente
sintegre:

https://sintegre.ons.org.br/Paginas/servicos/noticiasdetalhe.aspx?noticiaId=6861&urlVoltar=https://sintegre.ons.
org.br/Paginas/servicos/noticias.aspx

a Intersindical ONS iniciou tratativas, por meio da interlocução com o
Relações Sindicais do ONS, Sr. Pablo Espindola da Silva Borges, demonstrando a
preocupação com aspectos relatados na referida nota, que não deixavam claro certos detalhes,
em especial de que o retorno seria voluntário.
No

dia

22/11/2021,

a

empresa

divulga

nova

nota,

no

sintegre:

https://sintegre.ons.org.br/Paginas/servicos/noticiasdetalhe.aspx?noticiaId=6890

a qual traz maior clareza em relação à condição de retorno, de forma hibrida,
voluntária e gradual. Entretanto, essa nota ainda suscitou novas dúvidas e preocupações por
parte da representação dos trabalhadores, as quais externaremos a seguir.
Não obstante o ONS ter a monitoração que comprova o ínidice de 95% de
vacinados com segunda dose e/ou com dose adicional (3ª), esta Intersindical deseja explicitar
que solicita à empresa, que garanta àqueles que estejam entre os 5% que ainda não receberam
a cobertura vacinal completa, pessoas com comorbidades e mulheres grávidas não façam parte
do rol de voluntários a retomar suas atividades de forma presencial.
Outro ponto que causou grande preocupação diz respeito ao transporte de
laptops por parte dos trabalhadores do ONS, principalmente para aqueles que utilizam
transportes públicos. Entendemos que haja uma diretiva de gestão de não mais utilizar
desktops nas instalações do ONS em um futuro próximo, priorizando o uso de laptops, mas o
transporte constante desse equipamento, da residência para o trabalho e vice-versa, poderá
gerar riscos de furtos, ameaças à integridade pessoal do trabalhador, danos por quedas e/ou
acidentes e, até mesmo no extremo, o risco de vazamento de informações importantes, a partir
de possíveis furtos desse equipamento, dentre outras potenciais preocupações que essa
Intersindical avalia.

A respeito das situações que envolvem a TI, ainda há, de nossa parte,
preocupações quanto ao tempo hábil para os trabalhadores preparem a migração de dados até
26/11, bem como para a devolução de equipamentos até o dia 10/12. Esta Instersindical
solicita prazos mais dilatados, de modo a permitir que os trabalhadores, principalmente os que
estão fora da localidade do escritório do ONS onde trabalha, tenham a possibilidade de
realizar essas atividades de forma programada, com mais calma.
Outra preocuapação diz respeito ao uso de ambientes de trabalho de forma
compartilhada e a ergonomia, uma vez que a empresa investiu, no passado, na adequação
ergonômica. Assim, surgem algumas perguntas como, por exemplo, “como ficará a questão
de ergonomia no retorno do dia 01/12?” e “como será pensado essa questão no novo ambiente
de trabalho da empresa?”.
Ainda no rol de preocupações no processo de preparação para o retorno
presencial voluntário, desejamos destacar a situação relativa ao uso de garagens no escritório
central, condição que entendemos ser muito importante para garantir a possibilidade de que
todos os trabalhadores que venham a se deslocar de forma voluntária e gradual possam ter a
condição de uso da garagem, o que certamente trará segurança quanto ao seu deslocamento,
evitando o uso de transporte público, o qual sabemos de antemão que apresenta um maior
risco de contaminação por COVID-19, dada a ausência de distanciamento.
Diante a complexidade das implicações do retorno em data tão próxima, 01 de
dezembro, essa Intersindical solicita a realização de reunião virtual para que possamos obter
mais informações, detalhes e também apresentar todas as preocupações que já nos foram
apontadas por trabalhadores do ONS, de forma a garantir uma condição mais segura nesse
processo de retorno híbrido, voluntário e Gradual.
Reitermos o pedido de uma reunião com a Intersindical ONS, em data o quanto
mais próxima, para tratarmos dos assuntos aqui expostos.
Na certeza de contarmos com a costumeira atenção.
Cordialmente,

Ailton Andrade
Diretor Executivo do STIU-DF
Coordenador da Intersindical ONS
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