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Na tarde do dia 10.5, foi realizada a 1ª Assembleia
Extraordinária da nova gestão da ASCAPES.
Participaram 47 associados.  

O presidente, Pedro Arcanjo Matos, começou com
alguns informes breves. Um deles é sobre o Boletim
ASCAPES, que será semanal e enviado todas as
segundas-feiras, e que este é o canal oficial até o
momento para o resumo do que acontece a cada
semana.  

Outro informe foi para os servidores que tiverem
dificuldade de sair do setor de trabalho para participar
das atividades da associação para que procurem a
ASCAPES. Pedro está disponível para entrar em
contato com as chefias da forma mais cordial possível
para que seja explicada a natureza das atividades e a
necessária participação dos associados.  

O terceiro informe foi sobre as ações já iniciadas pela
nova gestão para tratar de assuntos relacionados aos
direitos trabalhistas. Alguns casos já estão sendo
tratados diretamente pelo Pedro com a CGGP e este é
um papel importante que a Associação está
priorizando, que é fortalecer a mediação entre o
servidor e a Coordenação de Gestão de Pessoas e,
quando necessário, com a própria chefia imediata. A
ASCAPES está à disposição de todos. 

Grupos de trabalho  
Nos moldes do Art. 51 do Estatuto da ASCAPES, inciso
VII, que prevê a constituição de comissões especiais
ou temporárias, foi pautada a criação dos três primeiros
grupos de trabalho.  

Primeira Assembleia da nova gestão definiu GTs,  
representação e duas compras

Os grupos têm objetivos claros, definidos e prazo para
entregar suas propostas que serão submetidas à
assembleia. Os GTs criados ficaram assim definidos:    

- GT que trabalhe politicamente no novo Estatuto
da ASCAPES, a partir da minuta já elaborada na
última gestão pelas advogadas que prestam serviço à
associação. Compõem o grupo os servidores que se
candidataram voluntariamente: Roberto Kikuchi (DED),
Edson Morais (GAB), Walner Mamede (DRI), Patrícia
Amaral (DGES) e Patrisia Souza (DPB). Prazo para
conclusão dos trabalhos 30 dias. 

- 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 servidoras (es) da CAPES
sobre diretrizes importantes das diversas diretorias da
Fundação. Deve abordar a visão dos servidores sobre
a CAPES, com foco na sua organização e gestão.
Compõem o grupo os servidores que se candidataram
voluntariamente: Valdinei (DRI), Pablo (DRI), Renato
Carvalheira (DPB), Lucas Lopes (GAB), Leonardo
Couto (DGES), Carine Mariani (DEB), Fernanda Litvin
(DEB). Foi orientado que o grupo se articule para
convidar representantes das diretorias que faltam DED,
DTI e DAV. Prazo para conclusão dos trabalhos: 60
dias. 

- GT Festa Junina ou Julina - Compõem o grupo os
servidores que se candidataram voluntariamente:
Natália Morato (GAB), Rubens Wilfredy (DGES),
Lorena Lins (DEB), Luilson Lobato (DRI) e Paulo
Marcello (DPB). 

Corridas 

Foi realizada votação pelo
pagamento ou não da Corrida
Circuito das Estações, que
acontecerá no dia 17 de junho, e
que já estava prevista pela gestão
anterior. A maioria optou pelo
pagamento da corrida.
Concomitantemente, haverá
Encontro Aberto para tratar de um
novo modelo de apoio a esportes
pela ASCAPES. 

Comissão de Ética  

Para compor a Comissão de Ética,
que teve mandato de dois membros
encerrados no mês de abril, seis
pessoas apresentaram sua
candidatura e, por meio de votação,
foram escolhidos quatro nomes,
conforme solicitação do presidente
da CAPES, que escolherá apenas
dois, sendo um titular e um
suplente. Os quatro nomes
indicados são: Natália Morato
(GAB), Felipe Formiga (GAB),
Roberto Kikuchi (DED) e Eliana
Tavares (DRI).  

Brinde do Dia das Mães 

A maioria optou pela compra do
brinde, mesmo com a entrega
atrasada. Foi explicada a situação
da compra, que não foi realizada na
gestão anterior por conta das
dificuldades com a loja Renner. A
nova gestão ainda está
regularizando os papéis em cartório,
banco etc. Houve propostas para
que o valor de R$ 21.750,00, a ser
utilizado para comprar os cartões-
presente, pudesse ser revertido em
ações sociais, mas também houve o
entendimento de que a compra dos
brindes não impede que a
Associação realize ações sociais.  



Agradecemos a todos que contribuíram para a decoração das salas da
nossa associação. O ambiente é de todos e vamos torná-lo mais  agradável
e receptivo. 

ANTES 

DEPOIS



Feliz Dia das 
Mães!
maio-2018

A nova diretoria-executiva da ASCAPES espera que todas as mães tenham passado
um feliz Dia das Mães nesse domingo, 13, e que todos os dias lembremos de celebrar
nossas vidas, nossas crias e famílias.   

Como inspiração para esse mês, um poema de Florbela Espanca: 

De Joelhos 
“Bendita seja a Mãe que te gerou.”  
Bendito o leite que te fez crescer  
Bendito o berço aonde te embalou  
A tua ama, pra te adormecer!  

Bendita essa canção que acalentou  
Da tua vida o doce alvorecer ...  
Bendita seja a Lua, que inundou  
De luz, a Terra, só para te ver ...  

Benditos sejam todos que te amarem,  
As que em volta de ti ajoelharem  
Numa grande paixão fervente e louca!  

E se mais que eu, um dia, te quiser  
Alguém, bendita seja essa Mulher,  
Bendito seja o beijo dessa boca!!  

Florbela Espanca, in "Livro de Mágoas"  

Nas próximas semanas
promoveremos duas atividades sobre
a data do Dia das Mães.
Divulgaremos, em breve, data, local e
horário. 

CAPES/Maternidade 
Com a professora Rosamaria
Carneiro. Doutora em Ciências Sociais
pela UNICAMP, professora da
Universidade de Brasília/DSC e autora
de "Cenas de parto e políticas do
corpo", Fiocruz (2015). Pesquisa nas
áreas de saúde sexual e reprodutiva;
maternidades, corpo e políticas
públicas.  

Proposta de atividades: 

1 - Roda de conversa sobre
"Maternidade e trabalho no século 21:
transformações sociais e cansaço
feminino" - uma hora de discussão em
roda de conversa.  

2 - Oficina para mulheres: Projeto
"Rendas de Si". O que sabemos sobre
os modos de maternar das mulheres
que nos geraram? Quais podem ser os
seus impactos em nossas vidas
atualmente?  De que modo nossas
histórias se e/ou podem se conectar?



Site  

Foi recebida uma proposta do
programador/designer para
reformulação do site da
associação. A proposta
apresentada ficou no valor de R$
2.500,00 - pagamento único. O
trabalho fica pronto em 30 dias a
partir da data da contratação.
Pedro encaminhou a proposta
nesta sexta-feira, 11, à presidente
do Conselho Deliberativo, que
levará ao colegiado na próxima
semana. 

Kits Corrida Night Run  

Os 37 kits comprados na gestão
anterior foram entregues nesta
sexta-feira,11, na loja Centauro do
Pátio Brasil. Pedro e Fabiana
buscaram os kits e a distribuição
aos inscritos foi realizada na parte
da tarde na ASCAPES.  

Copos e xícaras   

Para adaptar ao CAPES
Sustentável, a nova diretoria
eliminou o uso de copos plásticos.
Pedro comprou jogo de xícaras e
copos americanos como sua
contribuição pessoal ao mutirão de
decoração. Associados também
contribuíram. 

Informes da semana

Gestão Compartilhada - 2018/2021 
Transparência, Participação e Mobilização  

Diretoria Executiva:  

Presidente: Pedro Arcanjo Matos 
Vice-Presidente: Fabiana Santos Pereira 
1º Secretário: Paulo Marcello Fonseca Marques 
2º Secretário: Rubens Wilfredy da Silva Sousa 
1ª Tesoureira: Sandra Regina Silva Ferreira 
2ª Tesoureira: Patrisia Rodrigues de Souza 

Errata - edição 1/2018 

Na matéria sobre a posse, Silvio Salles é ex-vice-
presidente da Associação e não presidente conforme
publicado.  

Nome correto do novo associado é Giulliano Amaral
Viana. 

Nova associada:  

Caroline Oliveira de Amorim

Agradecimentos:  

Natália Morato - revisão voluntária do boletim 
Lorena Lins - foto da Capa desta edição 


