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Memorando n° 108/07 - CCS.
Vitéria(ES), 12 de julho de 2007.
Á: Profa. Ângela Maria Becalli
Diretora do Departamento de Recursos Humanos

Senhora Diretora,

Informo a Vossa Senhoria, para as devidas providências, que a
Professora Maria Hermenegilda Grasselli Batitucci, Vice-Diretora do
CCS, estará assumindo a direção deste Centro, no período de 16 a
30/07/2007, devido as minhas férias.

Atenciosamente,

Co
o . Carlos Alberto Redins
iretor do Centro de Ciências da Saúde
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Memorando n° 107/07 - CCS.
Vitória(ES), 12 de julho de 2007.
Ao: Prof. Rubens Sérgio Rasseli
Magnifico Reitor da UFES

Magnifico Reitor,
Hoje, dia 12 de julho de 2007, às 8 h e 15 min, ao telefonar para o
Serviço de Vigilância da UFES, ramal 2727, para comunicar que os portões
de acesso à área básica do campus de Maruipe (acessos pela Av. Maruipe e
pela Av. Marechal Campos), encontravam-se fechados pelo SINTUFES,
impedindo a livre circulação das pessoas que aqui trabalham, estudam ou
são atendidas por serviços assistenciais, ferindo o direito das pessoas de ir
e vir, fui atendido por servidor que se identificou como Marlon, o qual,
após ouvir meu relato, começou a fazer, em tom de zombaria, perguntas
sobre onde se localizava o campus de Maruipe, como fazer para chegar até
esse campus, o que poderia ser feito para liberar os portões, ou seja,
tratando assunto de tanta importância com leviandade, irresponsabilidade e
desrespeito.
Diante de tamanha falta de zelo pelo desempenho de sua função e da
achincalhação que o mesmo submeteu toda a comunidade universitária
deste campus de Maruipe, solicito as medidas necessárias para a devida
punição deste que se diz servidor da UFES, denominado Marlon.
Atenciosamente,

of. Carlos Alberto Redins
Diretor do Centro de Ciências da Saúde

Memo ao Reitor
Hoje, dia 12 de julho de 2007, às 8 h e 15 min, ao telefonar o Serviço de
Vigilância da UFES, ramal 2727, para comunicar que os portões de acesso à área básica
do campus de Maruipe (acessos pela Av. Maruipe e pela Av. Marechal Campos),
encontravam-se fechados pelo SINTUFES, impedindo a livre circulação das pessoas
que aqui trabalham, estudam ou são atendidas por serviços assistenciais, ferindo o
direito das pessoas de ir e vir, fui atendido por servidor que se identificou como Marlon,
o qual, após ouvir meu relato, começo a fazer, em tom de zombaria, perguntas sobre
onde se localizava o campus de Maruipe, como fazer para chegar até esse campus, o que
poderia ser feito para liberar os portões, ou seja, tratando assunto de tanta importância
com leviandade, irresponsabilidade e desrespeito.
Diante de tamanha falta de zelo pelo desempenho de sua função e da
achincalhação que o mesmo submeteu toda a comunidade universitária deste campus de
Maruipe, solicito as medidas necessárias para a devida punição deste que se diz
servidor da UFES, denominado Marlon.
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Memorando n° 106/07 - CCS.
Vitória(ES), 12 de julho de 2007.
Ao: Prof. Rubens Sérgio Rasseli
Magnifico Reitor da UFES

Magnifico Reitor,
Vimos, comunicar. a Vossa Magnificência que hoje, dia 12/07/2007,
os portões de acesso à área básica do catnpus de Maruipe (acessos pela Av.
Maruipe e pela Av. Marechal Campos) encontram-se fechados pelo
SIN'TUFES, impedindo a livre circulação das pessoas que aqui trabalham,
estudam ou são atendidas por serviços assistenciais, como PAV1VES,
Clinica de Investigação Cardio-vascular, Serviço de Genética Médica e
Serviço de Microbiologia, ferindo o direito das pessoas de ir e vir.
Diante desta situação de desrespeito à população e toda a
comunidade universitária, solicitamos providências visando reintegração
de posse das áreas comprometidas, resguardando assim os direitos dos
usuários.

Atenciosamente,

mios Alberto Redins
lailfetot da Centro de Ciências da Saúde

