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Em defesa dos direitos e garantias dos servidores 
públicos federais 

Em 09 de setembro, a 
ASCAPES realizou assembleia a 
fim de informar sobre os projetos 
em destaque, esclarecendo 
pontos importantes que podem 
afetar diretamente a vida dos 
servidores.  

As questões mais 
discutidas e que têm provocado inúmeras reações da sociedade em geral 
tratam do impedimento do aumento real nos gastos do governo durante 20 
anos, o que deixaria a evolução das políticas públicas engessada. Para o 
entendimento de alguns, é como se fosse decidido, a partir de sua aprovação, 
que não será necessário mais nenhum aumento real em despesas 
fundamentais, como saúde e educação. Segundo entidades representativas de 
servidores públicos, o projeto ameaça os investimentos no setor público e 
pode provocar congelamento de salários.  

No dia 13 de setembro realizou-se, na Esplanada dos Ministérios, ato 
público dos servidores federais contra o PLP 257/16, a PEC 241/16 e a reforma 
previdenciária. A fim de apoiar a mobilização dos servidores, a ASCAPES 
mobilizou seus associados e demais servidores a participarem do evento 
convocando a todos e organizando transporte para local, no qual foram 
contabilizados 40 servidores da Capes. 

 

Nova tabela de reajuste 

salarial de CT 

Em julho/2016 foi 

sancionada a Lei 

13.324/2016 que aprova o 

reajuste salarial das 

carreiras de Ciência e 

Tecnologia entre outras do 

Poder Executivo Federal. A 

referida Lei altera a 

remuneração de servidores 

e empregados públicos, 

dispõe sobre gratificações 

de qualificação e de 

desempenho e estabelece 

regras para incorporação de 

gratificações às 

aposentadorias e pensões, 

além de outras providências. 

ASCAPES promete renovar a comunicação com seus associados 

Comunicação é uma das bases fortes de qualquer instituição, sendo 

responsável pelo bom andamento de ações, por manter uma gestão clara e 

transparente. Preocupada com isso, a ASCAPES está trabalhando firmemente em 

melhorar todo o processo comunicativo com seus associados. A busca é pelo 

desenvolvimento de um fluxo de comunicação não somente da direção para os 

interessados, mas, principalmente desses para a instituição, abrindo espaço para a 

participação e interação com todos.  

Meios de comunicação 

Com uma logomarca renovada, sem perder as origens, um novo site será 

apresentado em breve, atualizado com as tendências do momento em priorizar a fácil 

navegação, com nova organização de conteúdo e espaço para divulgação e 

participação do associado em divulgar seus trabalhos. Além de notícias frequentes, 

outra novidade para aproximar e manter os associados informados com tudo o que 

acontece na organização, será a atuação em redes sociais. 



 
Setembro - 2016 

 

 

Corrida contra o câncer Outubro 
Rosa/Novembro/Azul 

Apoiando a atividade física frequente e o combate 
ao câncer, a ASCAPES informa que estão abertas 
as inscrições para participar da Corrida Contra o 
Câncer,  que acontecerá no 
dia 30/10/2016 no Estádio Nacional Mané 
Garrincha. 

O evento busca formar uma maior conscientização 
sobre a importância de atividades esportivas na 
prevenção de doenças e também sua importância 
como processo terapêutico. A corrida também tem 
como objetivo alertar a sociedade a um 
maior  engajamento no amparo e apoio às famílias 
que convivem com pessoas com câncer. Instituição 
a ser beneficiada com recursos do evento:  REDE 
FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER. 

Atenção associados: Aqueles que fizerem a 
inscrição e não comparecem à corrida sem 
justificativa, terão que efetuar a devolução da taxa 
de R$ 80,00 (Oitenta reais).  

Os interessados deverão preencher o formulário 
abaixo até 10/10/2016 : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsgSI
e1XRBHYEv0-Wo1b9iRZs-HaF8HF_WNL0NhAA-
SFhl-Q/viewform?c=0&w=1 

 

A Diretoria Executiva e o Conselho Deliberativo da Ascapes se reuniram dia 15 de setembro para 

debater sobre a aplicação dos recursos financeiros, regras para entregas de brindes e os relacionamentos 

com os planos de saúde. A proposição de um benefício de seguro de vida também foi tema do encontro. 

 Em reunião, tratou-se dos tradicionais brindes entregues pela ASCAPES em datas comemorativas. A 

entrega será realizada apenas para quem não possui valores em atraso. Até o momento, a entrega dos 

brindes era realizada com o pagamento da mensalidade do mês corrente, o que não será mais aceito. O 

prazo para a quitação dos débitos será até 31 de outubro de 2016 e já valerá como regra para receber os 

tradicionais kits natalinos, que deverão ser entregues na primeira quinzena de dezembro. 

  Qualidade de Vida 

Em busca de melhor relacionamento com os planos de saúde, a ASCAPES cogitou ser mediadora 

entre associados e planos de saúde, mas esse é um assunto que merece muita cautela e atenção, pois é uma 

questão que envolve consequências legais e reponsabilidade financeira, principalmente em casos de 

inadimplência. O debate terá continuidade para o amadurecimento dos pontos propostos.  

 Visando, ainda, proteger os direitos dos associados mediante as novas políticas governamentais para 

aposentadoria, previdência e direitos do trabalhador, a associação sugere a criação de mais um serviço a ser 

oferecido: um seguro de vida. Inicialmente seria para um valor em torno de 15 mil reais, o que seria uma 

forma de auxílio financeiro para momentos difíceis. As decisões finais devem entrar em vigor apenas após a 

divulgação oficial da direção da ASCAPES. 


