BOLETIM ASCAPES
11/2018
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Bastidores

Vistoria dos Bombeiros

Luva que salvou
nossas mãos de
congelar

Enfim, o Alvará !

E teve festa de dia !!!

E de noite!!!

Trio de forró Calangueado
animou a festa.

Sorteio
Como patrocinadora da festa, a empresa Voetur disponibilizou como cortesia para sorteio 2
passagens aéreas. A ASCAPES divulgou que uma lista estaria na Associação para que os
interessados pudessem descer e se inscrever. O sorteio foi aberto a todos os servidores,
terceirizados, estagiários e colaboradores da CAPES e da ASCAPES. Os números
correspondentes a cada nome foram sorteados e conferidos na lista. Os números sorteados
foram 67 e 290, contemplando dois funcionários terceirizados da CAPES. Houve o sorteio do
número 195, mas o inscrito não estava presente no momento do sorteio. Como divulgado,
somente os presentes poderiam ser contemplados. Segue abaixo uma autodescrição enviada
pelos sorteados em atendimento a um pedido nosso para divulgação. Parabéns sortudos!!
N° 67 - Felipe Gomes Rocha/CGBP-DRI
Meu nome é Felipe, 27 anos dos quais, 20 anos na Ceilândia e atualmente no Núcleo
Bandeirante. Venho do segmento de comércio e sempre trabalhei com vendas e afins. Passei por
vários cargos em empresas privadas, telecomunicações, escolas, redes de restaurantes.
Atualmente sou estudante de Relações Internacionais e Gestão pública. Na CAPES, faço parte
da DRI onde estou a 1 ano e 4 meses e sou técnico de acompanhamento de bolsistas do
doutorado pleno no Estados Unidos e Portugal.
N° 290 - Rayssa Oliveira dos Santos/DRI-CPET
Meu nome é Rayssa Oliveira, estou cursando Gestão Pública e tenho 24 anos. Entrei na CAPES
em janeiro de 2015 com o cargo de auxiliar administrativo, e atualmente fico na DRI/CPET.

Valores
A Festa Julina custou zero (0) reais para a ASCAPES. Ao todo, conseguimos apoio, por meio
dos patrocínios, de três empresas que aceitaram colaborar com este importante momento de
integração e confraternização de todos que trabalham ou já trabalharam na CAPES. Após
pedidos enviados pela ASCAPES, as empresas aceitaram apoiar a festa arcando com despesas
específicas: RSi, Stefanini, Dot. Lib. Juntas elas investiram um valor total de R$ 4.634,90, que
foram utilizados para a compra de bebidas; pagamento do trio de forró Calangueado; decoração;
compra da tenda branca utilizada na barraca do churrasquinho; gasolina da caminhonete para
buscar bebidas; e com o aluguel de dois brinquedos para as crianças (piscina de bolinha e cama
elástica). Com a venda das bebidas foram arrecadados R$ 2.448,68, que, após repor dinheiro do
caixa, resultou em R$ 944,52 de saldo positivo (saldo arrecadação e taxa das barracas). A festa
custou um total de R$ 6.409,06.

Agradecimentos
Agradecimento à CAPES que entrou com a contrapartida das
barracas, lonas (equipe CSA/CGLOG), com som mecânico (Fábio do
som) e toda equipe de montagem (Gildásio) e limpeza.
Agradecimento à Jakelynne Kathya Maleski Matos (DTI) que nos
emprestou a maquininha de cartão, à Thaís Pimenta (DAV) que nos
ajudou na Barraca de bebidas, à Manoela Pires (SIC) que nos ajudou
antes na decoração e também na barraca de bebida depois das 18h.
Um agradecimento especial ao GT da Festa: Natália Morato (CCS),
Luilson Lobato (DRI), Lorena Damasceno (DEB). Além, claro, da
Raiane (ASCAPES) e de todos os membros da Diretoria Executiva da
Associação.
Obrigada a todos que compareceram à festa e que curtiram cada
momento!

OBRIGADA!!!

