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ÚLTIMA CORRIDA DE 2018
Mesmo com clima chuvoso, a equipe de corredores se organizou e,
no dia 9.12,cumpriu a Etapa Verão da Corrida Circuito das
Estações. Em 2019, o apoio aos corredores continuará.
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EXPOSIÇÃO - ENSAIO SOBRE NÓS
O mês de dezembro teve início com a exposição "Ensaio sobre nós", com retratos de
trabalhadores da CAPES feitos por Nelma Ribeiro, que trabalha na Diretoria de
Programas e Bolsas (DPB). A exposição foi organizada pela ASCAPES no espaço
Térreo do edifício e foi inaugurada no dia 12.12. A iniciativajá abriu portas para
trabalhos de outra artista "capesiana". Aguardem! Confiram algumas fotos:
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ENTREGA DOS KITS DE NATAL
Na tarde do dia 20.12, a ASCAPES teve a oportunidade de
realizar um belo gesto de solidariedade, graças a um
pequeno desapego de cada um de nós associados. Com os
R$ 10,00 que subtraímos do Vale Presente de fim ano,
fomos capazes de comprar um kit de Natal, com um peru e
um lombo, para a ceia de cada um dos 31 trabalhadores da
limpeza da CAPES.
A princípio, realizaríamos um sorteio dos kits, mas foi uma
bela surpresa de Natal descobrir que os 10 reais que
economizamos seria suficiente para comprar kits para
toda a equipe.
Acreditamos que o fim do ano que passou foi um bom
momento para o exercício da empatia e da solidariedade.
Mais do que isso, esses momentos possibilitam a
compreensão da extrema desigualdade que vivemos nesse
país e podem nos estimular a realizarmos ações cotidianas
que enfrentem essa realidade.
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Confraternização de final de ano
Não poderíamos ter terminado o ano sem festejar. E foi nesse clima que a ASCAPES, em parceria
com a Ascon/CNPq e a ASCT/MCTIC, realizou no dia 20.12, no clube da Ascon, a Confra com
chopp. Foi um final de tarde agradável, com muita música, encontros e chopp. Um clima de
amizade, companheirismo e diversão, o que precisávamos para encerrar um ano tão pesado,
porém inesquecível, como o de 2018. Em 2019 teremos muitas oportunidades para celebrar as
amizades que o trabalho nos permite criar.
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Sala Multiuso
Desde de dezembro, a ASCAPES
está responsável pela Sala
Multiuso, novo espaço para uso de
todos que trabalham na CAPES. As
aulas de idiomas, antes realizadas
na sala da ASCAPES no -2, agora
foram transferidas para o novo
espaço que fica no Térreo, próximo
aos caixas eletrônicos do Banco do
Brasil e da Caixa Econômica.
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