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No dia 2 de maio, foi realizada a cerimônia de posse da nova Diretoria Executiva e
Conselho Deliberativo da ASCAPES eleitos no dia 16 de abril. Na ocasião, o ex-
presidente da associação, Silvio dos Santos Salles, agradeceu a oportunidade de
participar deste momento de transição, o que não foi possível há três anos quando
tomaram posse. Também agradeceu a todos que, de alguma forma, auxiliaram a
gestão ao longo do período, aos diretores presentes - Connie (DRI), Geraldo Nunes
(DPB), Anderson Lozi (DGES) e Sandro Araújo (DTI); e fez menção especial à CGGP
e à CGLOG. Falou das ações como brindes, bazares e festas, serviços contábeis e
jurídicos disponibilizados aos associados, mas especialmente por terem retirado a
associação de uma condição de "fragilidade, tanto moral quanto financeira, e a
reerguemos para um estado de estabilidade", afirmou.  

Ainda em sua fala, reconheceu que a gestão teve seus
percalços, mas citou os êxitos como  a
representatividade dos servidores em cadeiras como as
comissões de avaliação funcional, os grupos de trabalho
do PIDP e Teletrabalho, e da Comissão de Ética.
"Também organizamos o livro-caixa, e deixamos um
patrimônio correspondente ao triplo daquele que
recebemos em 2015. E é com esse sentimento de
orgulho pelo dever cumprido que deixamos esse legado
para a equipe Gestão Compartilhada, a quem desejamos
absoluto sucesso, pois seu êxito é um ganho para todos
nós", concluiu.

Nova gestão  

O novo presidente da ASCAPES, Pedro Arcanjo Matos, falou das diretrizes gerais
da nova gestão e das primeiras ações já em andamento como os encontros
abertos, de caráter consultivo, a pauta para a primeira assembleia deliberativa e a
criação dos três primeiros grupos de trabalho - GT da Contas, a ser definido na
primeira aula pública sobre todas as contas da ASCAPES, agendada para o dia 4
de junho; GT documento A CAPES que o Brasil precisa, a exemplo do que está
sendo feito pela Associação dos Servidores do Inep (Assinep), e o GT da Festa
Junina.   

Pedro também falou da motivação da nova gestão de criar um ambiente de
coletividade para que todos os associados, não apenas a gestão, consigam na
prática exercer uma democracia direta.  

"Aluns se mostram desconfiados com a nossa proposta de compartilhar e
democratizar todas as decisões, mas é o que propomos fazer e se falharmos
não teremos falhado como Diretoria, mas como grupo de pessoas. Mas penso
que é impossível que esse pequeno grupo não consiga fazer algo
coletivamente", ressaltou.   

Sobre o 1º de maio - Dia do Trabalho, Pedro falou da dificuldade dos
servidores públicos se verem como uma classe trabalhadora como todas as
outras, como segurança ou limpeza, e destacou a necessidade da associação
trabalhar essa temática para que esta data tenha outro significado em 2019,
mesmo que seja apenas como motivo de reflexão.

Nova Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo tomam posse

Da esq. para direita: Paulo Marcello, Pedro Matos,
Fabiana Santos, Sandra Ferreira, Rubens Wilfredy e
Patrisia Souza
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Happy hour  

O primeiro happy hour foi no bar Brahma,
201 Sul, no dia 2/5, com comanda
individual, sendo cada um responsável
pela sua conta. Colegas da CAPES
participaram do encontro que contou
também com a presença do diretor de
Gestão, Anderson Lozi, e de membros da
Diretoria Executiva da Associação de
Servidores do CNPq (Ascon), entre eles o
diretor-presidente da Ascon, Roberto
Muniz Barretto de Carvalho.  

Certificados  
Os membros da Diretoria Executiva e do Conselho Deliberativo receberam
certificados de posse dos cargos para os quais foram eleitos para o triênio 2018-2021.
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VQQ 
Paulo Marcello é responsável pelo

planejamento dos happy hours (HH).  
Haverá um calendário mensal – VQQ (Vai
Quem Quer) – ainda será decidido se HH

serão às quintas ou sextas-feiras. O
próximo está previsto (ainda faltando

confirmação) pra o dia 15/06, sexta-feira,
a princípio no restaurante Sinatra,  

no SBN,  
as 18h18. 

 Sindicato 
 - Foi abordado inicialmente o assunto da formação (juntamente com o CNPq)
de um Sindicato da Carreira de Gestão de C&T, pois essa carreira é sub-
representada dentro do Fórum de C&T. É importante apresentar os
benefícios da existência de um sindicato aos servidores.  

CNPq 
- Também foi abordada a
proposta de um evento

coletivo entre ASCAPES e
ASCON, no clube da

ASCON. 

Informes do  3º Encontro Aberto realizado no dia 3/5 

Decoração  
- Haverá um mutirão de
decoração das salas da

ASCAPES na quinta-feira,  
10 de maio, às 13h30.

Servidores estão
convidados a particiar.

PR e DGES 
- Pedro vai enviar solicitação de reunião com o presidente da CAPES e o
diretor da DGES para tratar de assuntos de interesse dos servidores já
discutidos nos encontros, como mobilidade de servidores e PIDP, Espaço de
Leitura, Reestruturação do Prédio.

 Reflexão 
- A ASCAPES enviará textos gerais com temas diversos para reflexão. Os
textos poderão ser encaminhados pelos servidores à Associação, que fará
um filtro e encaminhará aos servidores.

Leitura 
- Foi falado novamente
sobre a criação de um

Clube do Livro,
inicialmente com

discussão de livros
clássicos da Filosofia.

Haverá divulgação.

Item 1 - Criação de Grupos de Trabalho nos moldes do Art. 51
do Estatuto da ASCAPES, inciso VII que prevê a constituição
de comissões especiais ou temporárias. Os primeiros serão:   

- GT que trabalhe politicamente o novo Estatuto da
ASCAPES, a partir da minuta já elaborada na última gestão,
pelas advogadas que prestam serviço à associação.   

- GT para elaboração do documento chamado “A CAPES que
o Brasil precisa” com representantes de todas as diretorias.
A ideia deste documento é ser um texto pactuado entre os
servidores e servidoras da CAPES sobre diretrizes
importantes das diversas diretorias da fundação. Visão dos
servidores sobre a CAPES, sobre a organização da instituição.
Um documento que possa ser apresentado a futuras gestões
sobre a visão dos servidores sobre o que é importante ser
mantido na fundação, sobre os processos de trabalho na
CAPES.   

- GT Festa Junina ou Julina - apesar do curto prazo é
preciso um grupo para organizar a festa, que envolve
patrocínios e uma série de ações logísticas.  

Item 2 - Comissão de Ética - Silvio Salles e outro membro da
comissão vão explicar sobre o fim do mandato dos
representantes da ASCAPES e os novos serão escolhidos na
própria assembleia.   

Item 3 – Brinde Dia das Mães - será explicada a situação da
compra que não foi realizada por conta das dificuldades com a
loja Renner, além do final do mandato e início da nova gestão.
Será definido pelos associados presentes na assembleia se
terá brinde atrasado ou se a compra será cancelada o que
resultaria no cancelamento do brinde do Dia dos Pais.   

Item 4 – Corridas - há uma corrida já paga para 37
participantes e outra prevista, mas ainda sem pagamento. Será
colocada para os associados as opções da continuidade do
apoio à próxima corrida no formato atual antes de ser criado o
GT Esportes ou se esta próxima corrida, ainda não paga já
deve ser excluída para aguardar as propostas do GT Esportes
que será criado em breve.  

Assembleia Extraordinária 
10/5, 15h - local: Auditório do Espaço Anísio Teixeira 

SE VOCÊ QUER QUE ALGO 
ACONTEÇA, PARTICIPE!

Sugestões:  
- grupo para tratar dos

convênios; 
 - melhorar as informações
de como associar e quais
são os direitos e deveres

de um associado.  

Pauta
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Primeira reunião do Conselho Deliberativo 

A primeira reunião do Conselho Deliberativo realizada na
sexta-feira, dia 4/5, definiu a presidência e vice-presidência e
os membros do Conselho Fiscal.  A composição ficou da
seguinte forma:  

Presidente do Conselho Deliberativo - Natália Morato, a
eleita com maior número de  votos. 

Vice-Presidente do Conselho Deliberativo - Sílvio Salles, o
segundo mais votado. 

Conselho Fiscal  
Titulares: Edson Morais, Fernanda Litvin e Thaís Pimenta. 
Suplentes: Soraia Costa, Lucas Lopes e Renato Carvalheira. 

   

   

Assessoria  jurídica 

Na sexta-feira, dia 4/5, Pedro, Paulo, Fabiana e Rubens se
reuniram com as advogadas que prestam serviço jurídico à
ASCAPES, Roxane Nazareth e Laura Marques. Elas
informaram que o contrato com a associação foi firmado por um
ano e encerra em agosto. Ao longo desses 9 meses, seis
processos foram instaurados e estão em andamento. Também
são realizados atendimentos de orientação, que nem sempre
caracterizam uma ação judicial.  

O serviço é prestado em dia fixo todas, às quartas-feiras com
pagamento mensal de R$ 4 mil. Qualquer ação do associado
relacionada à CAPES está coberta pelo contrato, sem
necessidade de pagamento adicional. Caso o assunto seja
particular, como separação, o primeiro atendimento com caráter
de orientação é sem custos, mas a ação é cobrada à parte.  

A Diretoria Executiva entende que este serviço deve ser melhor
divulgado e a sua continuidade deverá ser objeto de discussão
coletiva com todos os associados.  

Site ASCAPES 
Ainda na sexta-feira, 4/5, Pedro, Rubens e
Fabiana também realizaram reunião com
um programador/design para que
apresente uma proposta de melhoria no
site da associação. A proposta deve ser
apresentada na próxima semana.

Agradecim
entos 

 
Contribuíram para esta edição: Natália Morato (CCS e

conselheira) com anotações, Haydée Vieira Soares (CCS) com
fotos e Lucas Lopes (CCS e conselheiro) com fotos. Colaborou

com a edição 2 do Boletim Transição Thaís Pimenta (DAV e
conselheira) com anotações. OBRIGADA! 

Agradecemos a todos que participaram dos Econtros Abertos, da
posse e do primeiro happy hour e também aos que colaboram

diariamente com sugestões enviadas eletronicamente, nos
encontros pelo prédio, nos elevandores etc. A associação é de
todos nós. Vamos seguir juntos que teremos bons resultados.  

OBRIGADA! OBRIGADO!

Registro da ata 
Pedro e Fabiana foram ao Cartório para
registrar a ata de eleição e posse. Os
documentos custaram R$ 380,50 pagos pelo
cartão pessoal do Pedro, que depois terá
reembolso, quando todos os procedimentos
relacionados às contas estiverem
completamente esclarecidos.  

UBER  
O transporte oficial dos membros da Diretoria
Executiva para saídas relacionadas à
ASCAPES será o Uber. O uso do serviço será
pela conta pessoal e depois haverá
ressarcimento devidamente comprovado e
divulgado a todos os associados.  

 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Novos associados:  
Desdo o resultado das eleições, em 16/4, contamos

com novos associados:  

Patricia Amaral 
Felipe Gomes Penteado 

Janaina de Cássia Carvalho 
Flávio  Geovanni Vieira e Silva  

Giullinano Amaral Viana


