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Editorial
Hoje, 2.7.2018, completam 2 meses da Gestão Compartilhada na ASCAPES (parece que já passaram uns 6 meses pelo
menos). Muita coisa aconteceu nesse período. Ainda na semana de transição (final de abril), começamos a utilizar a
imagem do personagem Saci do cartunista Ziraldo em nossas peças gráficas. Muitos nos perguntaram o motivo e
explicamos, mas não falamos disso abertamente em nossos boletins. O Saci surgiu de uma brincadeira da chapa que
estava recém-eleita. Tivemos a ideia de aliar a imagem do Saci com o redemoinho da logomarca da ASCAPES, já que, pelo
folclore, o Saci está nos redemoinhos de vento e sua principal característica é a travessura, ele também é conhecido por
causar transtorno, inquietação. Entendemos que essas características são essenciais e positivas na construção de uma
democracia direta, foco da atual gestão da Associação.
Agradecemos a todos, novamente, que confiaram seus votos na nossa equipe e que estão presentes em todas as
mobilizações que temos provocado, seja no happy hour VQQ, seja nas reuniões, algumas dramáticas, de reinvindicações
trabalhistas, Encontros Abertos, clubes de leitura e ideias, entre outras iniciativas. Agradecemos a todos os integrantes dos
Grupos de Trabalho atuais (GT Festa Julina, GT Estatuto, GT A CAPES que o Brasil precisa), que têm feito os trabalhos de
forma autônoma, proativa e de qualidade. Agradecemos aos membros do Conselho Deliberativo presentes e atuantes em
todas as nossas ações e consultas já realizadas. Agradecemos a todos os associados que enviam sugestões, dicas,
perguntas, questões, que visitam a Associação (que é de todos nós). Um especial agradecimento à Raiane, que tem sido
uma pessoa chave para este nosso início, pela experiência acumulada da gestão anterior e pela paciência com os novatos
(em questão de gestão da associação, claro! Hahaha).
Temos muito, e MUITO, a fazer. Temos nossa solicitada e necessária reunião com os aposentados, que por conta das
férias de julho vamos agendar para agosto, temos que avançar na questão do recadastramento dos associados e na
atualização dos valores pagos em conformidade com o avanço na carreira. Ainda precisamos avançar na articulação com
outras associações e em novas frentes que precisamos nos empenhar, conhecer para trazer o debate a todos. Entendemos
que estamos no caminho que planejamos trilhar, com muita transparência (este boletim e o grupo do whatsapp Mobiliza
ASCAPES são exemplos, além, claro, dos e-mails e dos Encontros Abertos). Juntos continuaremos mobilizando esta
instituição que é tão importante para o Brasil, a CAPES, mas que sem a força de trabalho dos servidores e sua dedicação
não conseguiria atingir seus objetivos. Para que a CAPES continue nesse caminho, reconhecido em todo o país e também
no exterior, precisamos que os servidores e funcionários sintam-se bem ao vir trabalhar todos os dias, que essas 9h diárias
que passamos aqui possam sim render bons frutos de trabalho, mas que também tenhamos qualidade de vida, afinal, viver
bem é o objetivo de todos nós. A CAPES é sim a nossa segunda casa e só podemos cuidar dela cuidando de todos nós, de
forma coletiva, com participação e mobilização. A união faz a força! Vamos em frente!
Abraços,
Diretoria Executiva da ASCAPES

Palestra sobre a Reforma da Previdência e migração
de regime previdenciário
A Palestra, realizada no dia 28/7, paga pela ASCAPES foi um
dos principais eventos promovidos pela Associação nesta
semana. O palestrante Fernando Mendonça Maranho falou
detalhadamente sobre os pontos da Reforma da Previdência
(PEC 287/2016), que acredita terá aprovação após as
eleições. Ele falou sobre como funciona a migração para o
Regime de Previdência Complementar (RPC) e quais as
implicações da migração, incluindo o cálculo e as
características do benefício especial, além das regras da
Funpresp - apresentando pontos fortes e frágeis.
Como o palestrante não pôde disponibilizar os slides, foram
tiradas fotos (acreditamos que de todos) e as imagens serão
reunidas e disponibilizadas pela ASCAPES em link que
divulgaremos em breve.

A Palestra teve início com fala do presidente da ASCAPES,
Pedro Arcanjo Matos, que falou sobre a preocupação da Diretoria
Executiva da Associação sobre a questão da previdência. Em
especial neste mês de julho quando grande parte dos servidores
precisam decidir se migram de regime previdenciário ou não, até
do dia 27/7. Também falou que naquela quinta-feira., 28/6, não
seria realizado o Encontro Aberto, pelos dois eventos agendados
para o dia - a palestra e o evento demonstrativo do Clube de
Ideias - colônia de férias.Também falou que os recursantes do
Edital do Curso de Aperfeiçoamento de Idioma decidiram coletar
coletar relatos sobre os processo seletivo e encaminhar à
ASCAPES, já que o processo causou clima ruim nas duas
seleções realizadss. Também falou sobre a festa julina que já
está próxima e os trabalhos estão intensos.

Simulador - planilha utilizada na matéria
Baixe a planilha aqui
https://edudrive.rnp.br/oc-shib/index.php/s/yIOzjpNCdpeOeG0/download

No dia 28 de junho foi realizada uma
demonstração do Clube de Idéias uma
escola que oferece educação tecnológica
e criativa, com atividades focadas em
robótica, audiovisual e STEAM (ciência,
tecnologia, engenharia e matemática por
meio das artes e design). Alternativas à
educação ao estimular o pensamento
crítico, científico e criativo entre crianças
e jovens. A parceria garantiu 20% de
desconto aos associados da ASCAPES.

Ouvidoria
A ASCAPES enviou na última sexta-feira,
dia 29.6, ofício à Presidência da CAPES
consultando sobre a criação da Ouvidoria,
tratada em reunião do dia 24.5 com a
Diretoria Executiva da ASCAPES. Na
ocasião, o presidente da CAPES, Abilio
Baeta Neves, concordou com a criação
imediata da Ouvidoria. O documento
lembra que os trabalhos do GT
responsável pela implantação da
Ouvidoria concluiu os trabalhos em
outubro/2016.

Informes
Clube do Livro
Encaminhamentos da primeira reunião
Grupo de Whatsapp:
https://chat.whatsapp.com/5bT4toOX56rKE5Yi0CIZCe
1ª reunião (julho)
Obra : "Antígona", de Sófocles.
Data: 13/07, sexta, 10hs.
Não é necessária a leitura da obra para participar dos
debates, mas é extremamente enriquecedora a leitura.
Oportunidade ímpar para todos os que não leram essas
obras.
Obs: todas os nossos encontros serão gravados, exatamente para permitir aos
ausentes que não fiquem prejudicados nas discussões que travaremos. 😉
Por e-mail foi envaida uma versão em EPUB e outra em PDF da versão que será
utilizada (editora Zahar). O interessados podem solicitar o arquivo pelo e-mail
ascapes@capes.gov.br
Alerta: "Antígona" é a terceira peça dessa trilogia tebana (porque ocorre em Tebas).

Os pagamentos da Agefis estão
relacionados à Festa Julina
ASCAPES-CAPES.

Convênios
No dia 26 de junho foi realizada reunião com representantes da
MasterClin - clube de vantagens. O serviço foi indicado pela
ASCON-CNPq e ampliaria o leque de convênios para os
associados. O custo mensal é de R$ 1,90 por associado a ser
arcado pela ASCAPES. Todos os associados receberiam
carteirinha e teriam acesso a descontos de 6.000 parceiros do
clube, entre academias, escolas, universidades, restaurantes.
Pelo valor, a Diretoria Executiva submeteu a proposta ao
Conselho Deliberativo. Os interessados em conhecer o serviço
podem consultar o site https://cartaomasterclin.com.br/. A
empresa presta o mesmo serviços para 230 associações e
sindicatos, como o SINPRO-DF, ASCON-CNPq, SINDCÂMARA,
SINDETRAN-DF

