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Chapa eleita realiza reuniões de transição durante a semana
Na terça-feira, 24/4, todos membros da chapa eleita (Pedro, Fabiana, Paulo, Rubens, Sandra e Patrísia)
realizaram reunião com os atuais membros da Diretoria Executiva da Ascapes, Elton Vieira de Jesus e Heda
Maria Ferreira da Costa. Na reunião foi tratada a compra do brinde do dia das mães, pois a data está
próxima e não daria tempo da nova gestão estar com a documentação necessária para realizar a compra.
Foi aceita a proposta da atual gestão de comprar cartões presente da loja Renner, no valor de R$ 150,00
cada, o que resultará em um total de 21 mil. A negociação com a loja está em andamento pelas equipes.
Também ficou definido o horário da Solenidade de Posse da nova Diretoria Executiva e Conselho
Deliberativo a ser realizada no dia 2/5, às 15h, no Auditório do Espaço Anísio Teixeira. E confirmada a
realização do Happy Hour de posse no Bar Brahma, 201 Sul, às 18h37.
No dia 25/4, o Pedro e a Sandra conheceram as advogadas Laura e Roxane, que fazem assessoria jurídica
à Associação e acertaram uma reunião para a próxima semana, após a posse, onde serão tiradas todas as
dúvidas e obtidas informações sobre processos em andamento, entre outros.
No dia 26/4 pela manhã, Pedro e Fabiana foram pessoalmente entregar os convites da posse e do happy
hour da posse ao presidente da CAPES e aos diretores. No Gabinete da Presidência, o convite do prof.
Abilio Baeta Neves, foi entregue em mãos à chefe de Gabinete, Fatima Battaglin; na DPB o convite foi
entregue à assessora do prof. Geraldo Nunes, Marta Elias, pois o diretor estava em reunião; na DED, o prof.
Carlos Lenuzza estava ausente e o convite foi entregue à secretária Sinara; na DAV a profa. Sônia Báo
também estava ausente, os convites foram entregues à secretária Adriane da Silva; na DRI, com ausência
da profa. Connie, os convites foram entregues à secretária Ozani Souza; na DGES, a dupla foi
amistosamente recebida pelo diretor de Gestão, Anderson Lozi. Foi possível adiantar alguns pontos da
pauta de reunião a ser agendada entre a nova Diretoria Executiva da ASCAPES e a DGES. Também na DTI
foi possível entregar os convites e conversar como diretor Sandro Araújo, que também se colocou à
disposição para ações em parceria. Convite impresso também foi entregue pelo Pedro ao atual presidente
da ASCAPES, Ruy Silva.
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A chapa eleita informa que a diagramação dos
boletins e convites está sendo realizada pela
própria equipe da chapa, sendo a Fabiana
responsável por esta tarefa. As impressões dos
convites da posse e happy hour e cartazes do
Encontro Aberto foram feitas na xerox/livraria da
207 Norte e pagas pelos membros da chapa.
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Sim, somos nós!!
ARTE FEITA PELO COLEGA
SERGIO BESERRA DA SILVA

Pauta da 1ª assembleia e reuniões
com a Presidência e DGES foram
temas do 2º Encontro Aberto

O segundo Encontro Aberto começou com informes feitos pelo Pedro. Ele falou das reuniões que realizou com a
Assinep (Associação dos Servidores do Inep), articulação, ainda preliminar, com o movimento Resiste Parfor, sobre a
reunião sobre o brinde do Dia das Mães e também de uma primeira conversa com o coordenador da CGGP. Também
foram informadas sugestões que chegaram pelos servidores, como a criação do Clube de Leitura, mutirão de
decoração das salas da Associação e a laboral com a ASCAPES.
Ainda como informes, foram comunicadas reuniões que já estão sendo articuladas: uma com os aposentados
associados; outra com os conselheiros eleitos com membros do atual Conselho Deliberativo; time de futebol; 10 anos
de CAPES dos servidores do concurso de 2008; e outra com as advogadas. Foi informado ao grupo participante que
os Encontros Abertos são de natureza consultiva e as assembleias deliberativas.
Como temas da pauta foi informado que a 1ª Aula Pública sobre as “Contas da Ascapes”, que tem como objetivo
coletivizar o conhecimento sobre as contas, terá como encaminhamento a criação de um grupo de trabalho com este
tema. A aula pública está agendada para o dia 4/6. Local e horário serão informados posteriormente.
O segundo ponto foi coletar sugestões paras reuniões da ASCAPES com o presidente da CAPES e com o diretor de
Gestão. Entre as sugestões coletadas estão:
- Liberação do trabalho do presidente da ASCAPES, como tem sido feito nas gestões anteriores.
- Acesso de todos os DAS 3 por servidores, inclusive os de assessores.
- Participação efetiva como ouvintes na reunião do Conselho Superior e, principalmente, na Diretoria Executiva da
CAPES, com poder de voz nos momentos em que assuntos relacionados aos servidores estiverem em pauta;
- Representação da ASCAPES na Comissão de Ética e reconfiguração da comissão para uma composição neutra
(sem servidores com cargo DAS).
- Mobilidade dos servidores – solicitar à DGES estudo de quantas pessoas trabalham por setor e a real necessidade
de cada setor.
- Liberação para licenças capacitação.

- Teletrabalho (em que situação está a portaria e o GT).
- Ouvidoria (em que situação está a proposta apresentada pelo GT em 2016).
- Reestruturação do prédio (física e organizacional) e informações relacionadas ao aluguel do prédio, se há
possibilidade de mudança de local, entre outros.
- Recesso de final de ano sem necessidade de compensação, como é feito em outros órgãos.
O tópico sobre coletar temas para a 1ª assembleia começou com três propostas apresentadas pela chapa:
- Minuta do novo estatuto da ASCAPES. A Chapa eleita recebeu da atual Diretoria da ASCAPES o documento
elaborado pelas advogadas. O objetivo é compartilhar o documento com todos os associados. Pautar o assunto na
primeira assembleia e, como encaminhamento, reunir grupo de trabalho sobre este tema. O GT vai elaborar uma
proposta que será submetida aos associados em assembleias posteriores.
- Elaboração do documento “A CAPES que o Brasil precisa”, a exemplo do que a Assinep está fazendo no Inep,
coletando dos servidores técnicos (e não de cargos de chefia) como cada setor deve atuar, melhorias, críticas de
procedimentos atuais, entre outros assuntos afins. Como encaminhamento, será criado um grupo de trabalho para
este tema.
- Festa Julina - também será criado um grupo de trabalho na assembleia para esta festa, que envolve muito trabalho
e será a primeira grande festa da nova gestão.
Fechado o tema assembleia, assuntos diversos foram sugeridos pelos participantes:
- Foi pedido que todos os convites e comunicados sejam enviados à lista CAPES_Geral, para atender inclusive os
possíveis associados e também todos que trabalham no prédio. A chapa explicou que esta é sim uma decisão já
tomada, mas que neste momento de transição ainda é necessário que a atual gestão aceite e realize o envios dos
comunicados. O que tem sido atendido na maior parte das solicitações.
- Foi apresentada a necessidade de adesivos ou persianas para a sala de estudos do Térreo, com o objetivo de
tornar o ambiente mais discreto. Ainda sobre esta sala, foi informado pelos servidores que havia a previsão de
notebooks, ou computadores, pois o ambiente de estudo atual não pode ficar mais restrito a material impresso. O
tema será verificado com as áreas da CAPES responsáveis pelo espaço.

Adicionar um pouquinho de texto

- Copa na Capes - Jogos da Copa do Mundo de Futebol que acontecerão em horários como 9h da manhã. A
sugestão é estabelecer uma parceria para assistir os jogos na Capes, com pipoca, suco e refrigerante.
- A Laboral da Ascapes, a ser realizada uma vez por mês pelo presidente da CAPES junto com a equipe de ginástica
laboral teve como proposta o nome “ASCAPES Itinerante”.
- Criar um plano "pré-aposentadoria" para preparar quem está próximo a aposentar. Foi informado que será criado
um GT e o servidor Mathias Möller da DED se dispôs a participar e compor o grupo.
- Criação de grupo de apoio para situações de traumas, falecimento de familiares de servidores e funcionário. Lucas
Santana da CCS ficou de enviar uma proposta.
Também no encontro dois servidores solicitaram associação e preencheram a ficha.
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