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Comunidade acadêmica elege direção para o
Campus Vitória - quadriênio 2019-2023
Nesses treze anos de existência do Campus esta foi a primeira vez que duas
chapas concorreram à Direção do Centro Acadêmico de Vitória. As chapas foram a
Renova CAV, formada pelas professoras Carol Virgínia Góis Leandro e Ana Wládia de
Lima, e a Empatia e Experiência, formada pelos professores José Eduardo Garcia e
José Antonio dos Santos. Na consulta realizada no dia 12 de setembro, os
professores José Eduardo Garcia e José Antônio dos Santos foram os escolhidos pela
comunidade acadêmica, obtendo a maioria dos votos no segmento de docentes e
técnicos. Para formalizar o processo, eles também foram eleitos no Conselho Gestor
do CAV respeitando a consulta feita a comunidade.

José Eduardo Garcia, eleito pela
segunda vez a diretor do Centro, possui
graduação em Medicina Veterinária
(1994) e mestrado em Ciências
Biológicas (Genética) pela Unesp (1997),
doutorado em Ciências Biológicas
(Genética) pela USP (2002) e pósdoutorado pela Unesp (2003) e pela UEL
(2007).

José Antônio dos Santos, eleito para vice-diretor do CAV é graduado em Educação Física
(2008), possui Mestrado em Neuropsiquiatria e Ciências do Comportamento pela UFPE
(2012) e Doutorado em Nutrição pela UFPE (2015).

"A participação da comunidade nos processos de decisão para escolha dos
gestores públicos de qualquer órgão é essencial para consolidação e avanço na
gestão democrática, buscando sempre investir no diálogo e na transparência para
atender aos interesses da sociedade”, avalia Giane da Paz, coordenadora da
Biblioteca do CAV e presidente da Comissão Eleitoral.

III Conferência Municipal de
Defesa dos Direitos da Pessoa
com Deficiência acontece em
Vitória de Santo Antão
A III Conferência Municipal de Defesa dos Direitos
da Pessoa com Deficiência, realizada em 19 de
setembro de 2019, abordou o tema: “Não há controle
sem participação social”. O evento ocorreu no auditório
do Colégio Pedro Ribeiro, no Bairro da Matriz em Vitória
de Santo Antão, com o apoio do Governo municipal, por
meio da Secretaria de Assistência Social e Conselho
Municipal dos Direitos das Pessoas Com Deficiência.
A Conferência teve início às 08h, com a abertura da
mesa pela Secretária de Assistência Social, Zandramar
Ruiz. Em seguida, houve uma apresentação musical do
CEMUV – Centro Musical de Jovens da Vitória. Dando
continuidade ao evento, foi colocado em pauta para
apreciação e voto, o Regimento interno da III
Conferência Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa
com Deficiência. Na palestra de abertura, além do tema
central, foram debatidos os 4 eixos: Assistência Social,
Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e
Direitos Humanos; Planejamento e Acessibilidade;
Educação, Esportes, Cultura e Lazer; Saúde, Habilitação
e Reabilitação.
Durante a tarde ocorreu a divisão dos grupos de
trabalho por temática a partir desses 4 eixos, com a
realização da eleição dos delegados para a participação
na VI Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com
Deficiência.

A Hecatombe do
Rosário
Vem sendo exibido desde maio o
curta documentário "A Hecatombe
do Rosário" , que resgata a história
de um episódio trágico ocorrido em
1880 na então “Cidade da Victória”,
hoje Vitória de Santo Antão, na Zona
da Mata pernambucana. O curta
narra os acontecimentos históricos
e disputas políticas que
desencadearam um embate
sangrento e macabro que culminou
na morte de 17 pessoas e dezenas
de feridos. Os envolvidos eram
principalmente senhores de
engenho da oligarquia canavieira da
época na região. Apesar de sua
importância para a cidade e região
este fato histórico é pouco
conhecido pelos vitoriense. Este
documentário se constitui um
valoroso trabalho documental, no
qual os produtores traçam uma
narrativa construída através de
profunda pesquisa de variadas
fontes e depoimentos de alternadas
vertentes e conteúdos.
Em outubro a Biblioteca do CAV
pretende promover a exibição do
curta como parte dos eventos de
comemoração da Semana Nacional
do Livro e da Biblioteca.

Estiveram presentes na Conferência, como
representantes/delegados do Centro Acadêmico de Vitória, a
bibliotecária Giane da Paz e o professor Marcelus Brito.
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