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Boletim da Associação de Docentes do Colégio Pedro II – Janeiro de 2008 

ELEIÇÃO PARA DIRETOR GERAL DO CPII: 
CONQUISTA DA COMUNIDADE ESCOLAR 

 
O ano de 2008 começa, no CPII, com 

novidades e boas perspectivas: temos um Diretor 
pro tempore, o Prof. Rui March,  indicado pelo MEC 
para dirigir a escola por 90 dias (prorrogáveis por 
mais 90) e temos também um processo eleitoral, a 
ser estabelecido nesse mesmo período, para a 
escolha do novo Diretor Geral.  É importante frisar: 
vai haver eleição e não mera indicação. Trata-se de 
uma conquista de toda a comunidade escolar, 
levada a cabo pelas entidades representativas do 
CPII – ADCPII, SINDSCOPE e GRÊMIOS 
ESTUDANTIS – num trabalho árduo e exaustivo, 
envolvendo elaboração e envio de documentos e 
várias idas a Brasília para audiências no MEC, além 
de muita negociação. Também mantivemos contato 
com vários parlamentares e contamos com o 
especial apoio dos deputados Chico Alencar (PSOL) 
e Chico d’ Ângelo (PT).  Tudo isso valeu a pena, pois 
hoje podemos afirmar que teremos eleição, 
garantida pelo MEC, para Diretor Geral do CPII.  

 

 
ADCPII, SINDSCOPE e SINASEFE no MEC,  

protocolando abaixo-assinado da comunidade escolar do 
CPII, com cerca de 5000 assinaturas, reivindicando  

eleição para Diretor Geral . 
 
Para se ter idéia da magnitude de nossa luta, 

é bom lembrar que, em outubro de 2007, o ex-
Diretor Geral do Colégio encaminhou ao MEC um 
documento para alertar que seu mandato terminaria 
em 12 de janeiro de 2008 e, ao mesmo tempo, para 

afirmar que o estabelecimento de eleição para 
preencher o cargo de Diretor Geral do CPII constitui 
um ato “ilegal”, uma “afronta à Constituição”. 
Cópias do referido documento, de quatro páginas, 
sempre argumentando contra a realização de 
eleição, foram mandadas para as Unidades 
Escolares. Contudo, é importante lembrar que essa 
“ilegalidade” e “inconstitucionalidade” não fizeram 
com que esse mesmo ex-Diretor Geral se furtasse, 
por duas vezes, de participar do processo eleitoral...    

Ora, considerando que um dos pilares do 
novo PDE – Plano de Desenvolvimento da Educação 
– é a gestão democrática das escolas, 
fundamentada na participação da comunidade 
escolar nos processos pedagógicos e 
administrativos da instituição,  como admitir que o 
Diretor seja simplesmente indicado pelo MEC, 
sem qualquer consulta àqueles que aqui 
trabalham e estudam? Tendo em vista a existência 
do Decreto Presidencial n°. 4877/2003, que 
normatiza a  eleição para Diretor nas Escolas 
Técnicas, Agro-técnicas e CEFETs, como poderia o 
Colégio Pedro II, que igualmente faz parte da 
rede federal de ensino, ter tratamento diverso por 
parte do MEC no que diz respeito ao 
preenchimento desse cargo? Nesse sentido, o 
MEC compreendeu bem a dimensão exata da 
questão e decidiu instaurar o processo eleitoral no 
Pedro II. Mais precisamente, de acordo com o 
discurso do Sr. Ministro da Educação na solenidade 
de posse do Diretor pro tempore em Brasília,  
teremos um processo com a participação efetiva da 
comunidade escolar. 

Estamos, agora, atentos aos necessários 
desdobramentos do processo. Como será formada a 
Comissão Eleitoral? Quais regras nortearão a 
eleição? Que mecanismos serão estabelecidos a fim 
de que as campanhas dos candidatos sejam 
pautadas na apresentação de propostas, na ética, na 
transparência e na lisura? A ADCPII, como um dos 
protagonistas da conquista das eleições, 
compromete-se a contribuir para que o restante do 
processo se desenvolva de acordo com os justos 
anseios de nossa comunidade.  

 
 
 
 

    Valeu a luta, mas ela ainda não terminou. 
Permaneçamos atentos(as) para garantir um 
processo eleitoral realmente justo. 
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AS REALIZAÇÕES QUE A ÚLTIMA GESTÃO DO CPII  
SEMPRE ESQUECE DE CITAR 

 

 Inúmeras foram as vezes em que ouvimos do ex-Diretor Geral do CPII, num exercício reiterado de 
auto-elogio, uma longa exposição de suas realizações e de sua equipe à frente dessa instituição de ensino. 
Contudo, tão dignas de nota quanto essas propaladas “realizações”, são aquelas que nunca foram ou são 
mencionadas. É hora, então, de citá-las.   
  
� A desvalorização dos fóruns de discussão e 

deliberação coletivas 
• O desrespeito a decisões de equipes inteiras de 

série em COCs, através de arrogantes 
canetadas;   

• o não cumprimento, pela Congregação, de suas 
atribuições, que há muito se limitam à 
concessão de títulos honoríficos (Aluno 
Eminente, por exemplo), sem exercer suas 
funções mais importantes,  como a de discutir o 
orçamento e o Plano Anual de Trabalho do CPII; 

• a não formação do Conselho de Curadores, ao 
qual compete a análise das contas da instituição.  
Nos últimos anos, esse Conselho nunca atuou, 
visto que seus membros não foram indicados ou 
não foram promovidas eleições para escolhê-los; 

• a redução do Conselho Pedagógico a órgão 
meramente recebedor e repassador de 
informações. 

 
� A instauração do caos pedagógico 
• a contínua alteração e/ou substituição do 

sistema de avaliação dos alunos; 
• a extinção da função de Coordenador  

Pedagógico em 2003/2004; 
• a distribuição das vagas do último concurso para 

professores sem qualquer discussão no 
Conselho Pedagógico, bem como a não 
divulgação dos critérios adotados na distribuição 
dessas mesmas vagas; 

• o ingresso irregular de alunos no CPII, sem 
divulgação de critérios, constituindo-se em 
verdadeira distribuição de favores e privilégios a 
alguns escolhidos; 

• o crescimento do número de alunos sem a 
devida tomada de medidas administrativas e 
pedagógicas necessárias para se fazer frente a 
esse aumento do número de discentes;  

• a extinção do Curso Noturno em São Cristóvão 
III, em 2002, à revelia dos mais interessados –os 
próprios alunos; 

• a transferência da Biblioteca da UE Centro para 
o Salão de Leitura, impedindo que esse espaço 
pudesse continuar a ser utilizado para atividades 
pedagógicas e sócio-culturais (teatro, palestras, 
apresentações musicais, dramatizações). 

 
� A criação e implementação unilateral de 

normas e regras 
• a elaboração de Diretrizes de Ensino e de 

Portarias que afetam o trabalho aqui realizado, 
sem ouvir as pessoas diretamente envolvidas no 
processo pedagógico; 

• a mudança, em eleições de Diretores de 
Unidade e de Coordenadores Setoriais, das 

regras eleitorais já estabelecidas em editais, 
para atender a interesses da hora; 

 
� O exercício do autoritarismo 
• a ordem de despejo da ADCPII da sala que 

ocupa na UESCIII, após a luta das Entidades de 
Classe pela manutenção do Curso Noturno em 
São Cristóvão III; 

• a perseguição a professores que ousaram 
manifestar suas divergências; 

• a não nomeação, em 2000, da candidata eleita  
para a Direção da UE Tijuca II,  

• as atitudes anti-éticas na eleição de 2003: a 
pseudo-desincompatibilização do cargo quando 
resolveu candidatar-se,  visto que, durante a 
campanha, continuou presente em seu gabinete 
e no prédio da Direção Geral; a abertura da 
piscina aos alunos, distribuição de camisetas, 
uso da infra-estrutura da escola, entre outros, 
caracterizando uso da máquina e abuso de 
poder econômico. 

 
� O uso discricionário das verbas 
• a extinção, em 2003/2004, da gratificação do 

Coordenador Pedagógico e a realocação dessa 
verba para novos cargos e setores de 
necessidade, para muitos, questionável; 

• a concentração das verbas disponíveis para 
obras nas novas Unidades, negligenciando as 
condições precárias de trabalho nas demais; 

• a não divulgação do montante e da utilização 
das verbas arrecadadas pelo CPII em concursos 
de alunos e de professores; 

• a não publicização dos convênios com firmas, 
entidades e cooperativas;  

• a determinação de pagamento ínfimo aos 
professores componentes de bancas de 
concursos, que recebem muito aquém do que 
seu trabalho merece, apesar da verba para esse 
fim ser oriunda da arrecadação de concurso de 
alunos e/ou professores; 

• a criação de sistemas de geração de recursos 
extra-orçamentários - sem controle e 
transparência -, oriundos de associações de pais 
e de ex-alunos. 

       É esse tipo de realização que não 
desejamos como parte de uma próxima 
gestão. A oportunidade de termos um outro 
modelo de escola nos será dada pelo 
processo eleitoral que acontecerá neste 
semestre. Vamos juntos instaurar novos 
tempos no CPII! 
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ADCPII 2007: RETROSPECTIVA  
 

Procurando cumprir seus objetivos - a contínua formação político-pedagógica dos docentes 
do CPII, o apoio à cultura e ao lazer e a confraternização entre seus associados -, a ADCPII 
promoveu uma série de atividades no ano de 2007. As do primeiro semestre já foram noticiadas em 
nosso último Boletim. Dentre as do segundo semestre, destacamos: 
 

1 - III EPAD (ENCONTRO DE 
PROFESSORES DA ASSOCIAÇÃO DE 
DOCENTES)  

  
 
O III EPAD ocorreu nos dias 3 e 4 de 

outubro e contou com a participação de vários 
docentes do CPII, além de professores de 
instituições como a UERJ, IBC, PUC-Rio, 
Escolas Estaduais e Municipais, SEMED, 
EDEM, UFMT, UFPA, etc. As três mesas-
redondas abordaram os seguintes temas: O 
PDE e a conjuntura educacional, Avaliações 
escolares e Modalidades do Ensino Médio, 
incluindo o PROEJA e o Pós-Médio. 
 Foi um encontro enriquecedor e suscitou 
muitos questionamentos e reflexões. O encontro 
está registrado em um CD contendo alguns 
artigos dos participantes. Quem não pôde 
participar desse encontro e deseja obter o CD, 
entre em contato com a ADCPII (aquisição 
gratuita).  
 
 
2 – FÓRUM DE DISCUSSÃO “EDUCAÇÃO 
PÚBLICA: DESAFIOS E LUTAS NA 
ATUALIDADE” 

Atenta às necessidades de uma real 
Gestão Escolar Democrática, a ADCPII 
promoveu no ano passado, em conjunto com os 
Grêmios, APAS e a ADIBC, dois encontros do 
Fórum de Discussão “Educação Pública: 
Desafios e Lutas na Atualidade”. No primeiro 
encontro, realizado em abril, tivemos o prazer 

de ouvir as considerações do Professor João 
Batista Bastos (UFF) sobre o tema Gestão 
Democrática e Conselhos Escolares. Já no 
segundo encontro, ocorrido no dia 16 de julho, a 
troca de experiências foi a tônica das 
discussões. Enfim, além de ricos e proveitosos, 
esses encontros reafirmaram nossa convicção 
de que o efetivo ensino de qualidade só se 
concretiza em uma escola verdadeiramente 
participativa e democrática. 

     Professores, técnicos, alunos e pais discutem a  
      democracia escolar em reunião no dia 16/7/07 
 
3 – PALESTRA “A VOZ COMO 
INSTRUMENTO DE TRABALHO” 

Preocupada com a saúde vocal de seus 
filiados, a ADCPII promoveu uma excelente 
palestra, no dia 19 de junho, com a 
fonoaudióloga Simone Ferreira. Se você não 
pôde comparecer e deseja obter algumas dicas 
sobre o que faz bem e o que deve ser evitado, 
verifique as sugestões colocadas em nosso site 
www.adcpii.com.br (buscar em “atividades 
pedagógicas”).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
    Fga. Simone Ferreira explica a emissão da voz 
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4 – CICLO DE DEBATES ELEIÇÃO CPII 2007 

Tendo em mente que o mandato do 
então Diretor Geral terminaria no final de 2007, 
as entidades representativas do CPII - ADCPII e 
Grêmios Estudantis, às quais logo depois se 
uniu o SINDSCOPE -, decidiram percorrer todas 
as Unidades Escolares do Colégio para discutir 
com a comunidade o tema da eleição para 
Diretor Geral. 

Quais são os maiores problemas que 
enfrentamos no Pedro II hoje? Como uma nova 
gestão vai atuar para melhorar nossa escola? 
Essas foram as questões que nortearam os 
debates.  As reuniões foram abertas a todos os 
segmentos da comunidade escolar e divulgadas 
previamente por meio de cartazes. 
Conseguimos percorrer todas as Unidades  - à 
exceção de Niterói - e obtivemos como 
resultado desses encontros um rico painel desta 
escola, especialmente no que se refere a suas 
carências e anseios. 

     
  1ª reunião do Ciclo de Debates, no dia 15  
         de agosto,  em São Cristóvão 
 
 

5 - PLEBISCITO DA COMPANHIA VALE 
     DO RIO DOCE  
 No período de 1 a 6 de setembro, a 
ADCPII, o SINDSCOPE e os GRÊMIOS 
realizaram  no Pedro II o chamado Plebiscito 
da Vale.  

O tema central do plebiscito popular foi a 
validade ou não do leilão da Cia Vale do Rio 
Doce, privatizada em maio de 1997 pelo 
governo de Fernando Henrique Cardoso. 
Estudos realizados nessa época demonstraram 
que o patrimônio da Companhia era calculado 
em R$ 92,64 bilhões, 28 vezes o valor pela qual 
foi vendida (R$ 3,3 bilhões). 

Participaram do Plebiscito 3.729.538 
votantes, sendo que o resultado da pergunta - A 
Vale deve continuar nas mãos do capital 
privado? -, obteve 3.523.843 votos NÂO, ou 

seja, 94,5% dos votantes se manifestaram 
contrários à permanência da Vale nas mãos do 
capital privado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 – DEBATE SOBRE A REDUÇÃO DA 
MAIORIDADE PENAL 
 Organizamos dois debates sobre esse 
tema durante o ano de 2007. O 1º ocorreu na 
Unidade Humaitá II, no dia 2 de julho, e contou 
com a presença do deputado estadual Marcelo 
Freixo (PSOL). Já no 2º. debate, realizado na 
Unidade Tijuca II no dia 17 de agosto, ao lado 
de Marcelo Freixo, tivemos também a 
participação do deputado Flávio Bolsonaro (PP). 
Um outro debate sobre o mesmo tema, 
organizado pelo Grêmio de São Cristóvão, 
ocorreu no dia 27 de setembro e contou com o 
apoio da ADCPII. 

     Deputado Marcelo Freixo no Teatro da Unidade  
        Tijuca II, argumentando contra a redução da  
                            maioridade penal  
   
 
7 – V FLIP (FESTA LITERÁRIA DE 
PARATY)  
 Conforme procedemos em 2006, 
também em 2007 a ADCPII subsidiou a ida de 
alguns associados à Festa Literária de Paraty, 
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cuja 5ª. edição ocorreu entre os dias 4 e 8 de 
julho. 
 Foram momentos de encantamento, 
prazer e integração, principalmente com o 
universo de Nelson Rodrigues e com a 
literatura mundial e infanto-juvenil. 
 Que venha a VI FLIP !!!! 
 

 
       Associados da ADCPII na V FLIP 
 
 
 
 
8 – COMEMORAÇÂO DO DIA DOS MESTRES 
 

Este ano, a comemoração do Dia do 
Professor foi realizada na Manon, tradicional 
confeitaria do Rio, no dia 23 de outubro. Foi 
tudo de bom!!!! 
 
 

 
           Associados na Confeitaria Manon 
 

9 - CONFRATERNIZAÇÃO 2007 
Em 2007, nossa já tradicional 

confraternização de final de ano inovou: a 
festa foi no barco “Casablanca”, que 
percorreu alguns pontos da Baía de 
Guanabara (Ponte Rio-Niterói, Ilha Fiscal, 
Urca). Foi uma noite de música, dança e 
muita animação!  

 
Festa de fim de ano no dia 18 de dezembro 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PRÓXIMAS ATIVIDADES DA ADCPII 
 

8 DE MARÇO: 
DIA INTERNACIONAL  

DA MULHER 
As mulheres têm papel fundamental na 
construção de uma sociedade, portanto 
nada mais justo do que reconhecer seu 
valor e sua importância. Assim, fique 
atento às atividades de comemoração 
relativas ao Dia da Mulher, a serem em 
breve divulgadas. 

ASSEMBLÉIA  
Nossa primeira Assembléia de 2008 
acontecerá no dia 20 de fevereiro de 2008, 
em São Cristóvão, às 18 horas, com a 
seguinte pauta: 
� Informes; 
� Eleição para Diretor Geral do CPII; 
� Composição da Comissão Eleitoral para 

a eleição da nova Diretoria da ADCPII. 
PARTICIPE! 

Termina em março o mandato da Diretoria INTER-AGINDO. O trabalho foi árduo mas, 
junto com os colegas, conseguimos desempenhar essa função de fundamental importância, 
principalmente numa escola em que o espaço para o exercício da democracia precisa ser 
conquistado a cada dia. 

Que a nova Diretoria possa cumprir o importante papel político-pedagógico da 
Associação de Docentes do Colégio Pedro II. 
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CONGREGAÇÃO DO CPII: EM QUE DEVE ATUAR? 
 
O Diretor pro tempore do CPII, Prof. Rui 

March, em discurso proferido na Unidade Centro no 
dia 23 de janeiro de 2008, na solenidade de 
transmissão de cargo, afirmou que convocará a 
Congregação do CPII para a condução do processo 
eleitoral visando à escolha do novo Diretor Geral do 
Colégio. A grande questão é: tal tarefa constitui  
realmente atribuição da Congregação? 

Para responder a essa pergunta, torna-se 
necessário consultar nosso Regimento Interno a fim 
de verificarmos as competências de nosso órgão 
máximo de deliberação. Vejamos: 

 
 Artigo 8º - À Congregação compete: 
I- aprovar a proposta orçamentária e manifestar-se 

sobre acordos, contratos e convênios a serem 
firmados; 

II- aprovar o plano de trabalho do Colégio Pedro II; 
III- elaborar e aprovar o seu Regimento Interno; 
IV- aprovar o Regimento Interno da Comissão 

Permanente de Pessoal Docente e da Comissão 
Permanente de Pessoal Técnico-Administrativo; 

V- regulamentar, observados os limites de sua 
competência, o disposto na Portaria Ministerial 
nº 474, de 26 de agosto de 1987; 

VI- decidir, em grau de recurso, sobre atos das 
várias autoridades do Colégio; 

VII- manifestar-se sobre as propostas de alteração 
do Regimento Interno do Colégio Pedro II; 

VIII- deliberar sobre questões relativas ao 
aproveitamento da classe de professor-titular, 
homologando os resultados; 

IX- homologar os concursos para o provimento da 
classe inicial da carreira do Magistério; 

X- opinar sobre consultas que lhe forem 
submetidas pelo Diretor-Geral; 

XI- resolver sobre a concessão de títulos 
honoríficos; 

XII- designar um membro do Conselho de 
Curadores, especialista na área econômico-
financeira; 

 
Conforme se percebe claramente pela leitura 

dessas funções, não cabe à Congregação assumir 
o processo de escolha do novo Diretor-Geral. 
Como, de acordo com o Artigo 12 do Regimento, o 
Diretor-Geral é nomeado pelo Ministro, não estão 
previstas para a Congregação quaisquer funções 
relativas a processo eleitoral para o preenchimento 
do cargo de Diretor.   

No Regimento está determinado que a 
Congregação é o “órgão superior deliberativo, com as 
funções de Conselho Superior”, cujas decisões, “de 
teor normativo, serão formalizadas através de 
Resoluções”. Ora, como se sabe, nem esse arcaico 
Regimento a atual gestão respeita, pois nenhuma 
proposta orçamentária jamais foi apresentada à 
Congregação, nenhum acordo, contrato ou convênio 
foi submetido à apreciação, para voto, dos ilustres 
membros desse Conselho Superior, nenhum 

concurso foi homologado, nenhum plano de trabalho 
foi discutido, nenhum cargo comissionado foi 
aprovado (como dispõe a Portaria nº 474). 

Em todos esses anos, a Direção Geral não 
formalizou em Resolução, como determina o 
Regimento, nenhuma proposta orçamentária para o 
Colégio. As contas, pelo contrário, jamais foram 
apresentadas à Congregação, esse “ Conselho 
Superior”. Também não foram apreciados pela 
Congregação os Editais para consulta para Diretores 
das Unidades e Chefes de Departamento, nem os 
Editais para concurso de professores e para acesso 
de alunos à Escola ou para criação de Unidades 
Escolares. 

Um outro ponto desse Regimento chama a 
atenção: o Conselho de Curadores. Embora 
garantido pelo Regimento, esse Conselho, na 
verdade, simplesmente não existe! Para que se tenha 
idéia de sua importância, são suas funções, dentre 
outras, “examinar as contas apresentadas 
anualmente pelo Diretor Geral”, “opinar sobre o 
orçamento anual e plano de contas”, “exercer 
fiscalização sobre os serviços de contabilidade e 
tesouraria” e “examinar e apreciar os balancetes 
mensais das contas”.  Nada disso é feito! 

Essa gestão, que não só não moveu uma 
palha para que houvesse eleição, que considera a 
consulta à comunidade um ato ilegal e 
inconstitucional (cf. Ofício nº 111/207-DG, ao Ministro 
da Educação, datado de 29 de outubro de 2007), 
agora se arvora no direito de conduzir, sem a 
participação das Entidades, o processo eleitoral!  

Por isso, as Entidades Representativas do 
Colégio Pedro II – ADCPII, GRÊMIOS ESTUDANTIS 
E SINDSCOPE – repudiam mais essa tentativa 
espúria e ignominiosa de subtrair da Comunidade 
Escolar o direito de discutir e de elaborar regras 
claras, transparentes e legítimas para a escolha do 
novo Diretor Geral do Colégio Pedro II. 

No sentido de garantir uma gestão 
democrática no Pedro II, é importante registrar que a 
proposta de Regimento Interno elaborada pela 
Assembléia Estatuinte, após ser submetida à 
apreciação da Comunidade Escolar para emendas e 
substitutivos, já foi devidamente protocolada no MEC 
no início do 2º semestre de 2007 

Além disso, lembramos que, em documento 
já entregue à Comunidade, foram divulgados os 
encaminhamentos apresentados pelo Secretário-
Adjunto do Ministério, professor Francisco das 
Chagas, entre os quais o compromisso do MEC de 
atuar como mediador nas negociações entre as 
Entidades e o Diretor-Geral pro tempore no 
desenvolvimento do processo eleitoral que 
conseguimos garantir. 

 
Dessa forma, não aceitaremos a tentativa 

dessa gestão de, mais uma vez, impor sua vontade 
de forma unilateral, antidemocrática e autoritária, 
como faz há 13 anos no Colégio Pedro II 
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EXPANSÃO DO COLÉGIO PEDRO II 
 
 

 O tema da expansão do CPII é polêmico. A comunidade interna encontra-se aturdida com a 
velocidade e intensidade com que ela tem sido realizada, principalmente pela ausência do devido 
debate sobre a questão.  A Diretoria da ADCPII entende ser necessário explicitar seu 
posicionamento a respeito do tema: 
 
Somos favoráveis: 
 

• À expansão da qualidade e excelência do Colégio Pedro II; 
• Ao dialogo com o MEC para as justas reivindicações que a expansão demanda, como a 

realização de concursos públicos para professores e técnicos e também a garantia de 
instalações físicas adequadas ao desenvolvimento de todas as atividades didático-pedágicos. 
Tais condições são pré-requisitos para o desenvolvimento de um ensino de qualidade; 

• À transparência na divulgação de todos os dados relativos à criação das novas Unidades.  
 

Somos contra: 
 

• A falta de planejamento na implementação das novas Unidades Escolares: por falta do devido 
levantamento dos recursos humanos e materiais existentes para se abrir novas Unidades, 
chegou-se ao ponto de comunicar aos Chefes de Departamento e aos professores regentes 
de turma, com menos de uma semana de antecedência, o início das aulas de cursos  
profissionalizantes totalmente novos no que diz respeito à sua modalidade!   

• A redução da carga horária das disciplinas por falta de professores para atender às 
necessidades  decorrentes da expansão; 

• A ênfase em um segmento em detrimento de outros – por que somente cursos de Ensino 
Médio?. 

 
Em suma, desejamos deixar bem claro que SOMOS A FAVOR DA EXPANSÃO DO COLÉGIO, 

mas acompanhada das condições para sua implementação.  Nossa preocupação tem sido sempre 
com a promoção de um ensino de qualidade e com o respeito aos profissionais que aqui trabalham.    

 

 

 

 

 

 

NOTA ESPECIAL - REPÚDIO AO DESACATO  
(Veja texto anexado a este Boletim) 

 
Durante a solenidade de transmissão do cargo para o Diretor pro tempore designado pelo MEC, o 

último Diretor Geral do CPII proferiu um discurso bastante agressivo, desrespeitoso e machista, 

direcionado às Entidades Representativas do CPII ali presentes (ADCPII, SINDSCOPE e GRÊMIOS 

ESTUDANTIS) – em especial às mulheres - e sem direito a uma resposta da nossa parte.  Tal fato 

gerou perplexidade e indignação em todos(as) nós e suscitou a elaboração do texto que vai em 

anexo neste Informativo, de autoria da Profa. Silvana Bayma. Trata-se de uma carta aberta ao 

Ministro da Educação e é, como não poderia deixar de ser, apoiada integralmente por todos os 

membros da Diretoria da ADCPII, assim como pelas demais entidades acima citadas.   

Se você não recebeu sua Agenda ADCPII 2008,  

venha nos visitar na sede da Associação e aproveite para pegá-la. 
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ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR 
 
Desde o mês de agosto de 2007, a ADCPII 

vem participando da Comissão que tem a atribuição 
de indicar uma modalidade de assistência à saúde do 
servidor a ser adotada pelo Colégio Pedro II.  

Essa assistência tem caráter complementar, 
ou seja, seu valor será usado como ajuda no 
pagamento do plano de saúde. Tal benefício é o 
resultado de um acordo entre as entidades de classe 
e o Governo. No entanto, a Portaria que normatiza 
esse direito apresenta sérios problemas: valores 
baixos, falta de atendimento odontológico e de 
cobertura de transplantes, impossibilidade de 
considerar pais como dependentes etc.  

Diante de tal fato, as entidades participantes 
da Comissão - ADCPII e SINDSCOPE – solicitaram 
alteração da Portaria nº 1983. Em função das 
reclamações encaminhadas por várias outras 
instituições, uma nova Portaria foi publicada no dia 
27 de dezembro de 2007, contendo, porém, somente 
algumas das alterações solicitadas. 

Durante esse período de espera pelas 
alterações, a Comissão se reuniu semanalmente 
para estudar as várias modalidades, ouvir 
pessoalmente os representantes dos Planos de 
Saúde e explicar aos servidores nas Unidades 

Escolares as diversas modalidades existentes, bem 
como o processo de consulta que será realizado no 
período de 12 a 22  de fevereiro de 2008. 

Independentemente da modalidade escolhida 
pelo CPII, o Colégio precisará formular um estudo 
atuarial para que as empresas apresentem preços. 
Por esse motivo, cada servidor ou pensionista terá de 
preencher uma ficha de cadastro nas Unidades (caso 
dos servidores da ativa) e na Coordenação dos 
Recursos Humanos (caso dos aposentados e 
pensionistas), pois, infelizmente, nosso colégio não 
dispõe de todas as informações necessárias.  

Todo esse processo tem sido muito 
demorado. Sabemos que essa complementação 
supre em muito pouco as necessidades de 
manutenção da saúde dos servidores, mas os 
recursos são nossos e devemos usá-los o mais 
rapidamente possível. 

Mais do que nunca, fica a certeza de que a 
grande defesa que devemos fazer, sempre, é a da 
SAÚDE PÚBLICA em nosso país. 

Para maiores esclarecimentos, entre em 
contato com a representante da ADCPII na 
Comissão, Profa. Márcia Maretti.  

 
ADCPII AUMENTA O SUBSÍDIO  

PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS PEDAGÓGICOS 
 
 A ADCPII tem como um dos seus princípios contribuir para a formação continuada dos professores.  
Por isso, oferece a seus associados ajuda de custo para a participação em eventos relacionados a ensino e 
educação. Mas isso você já sabe! A novidade é que os valores foram aumentados: a partir de 2008, o 
subsídio será de 50% da taxa de inscrição e da passagem de ônibus, até o valor de R$200,00 (duzentos 
reais) em cada item.  
 APROVEITE O QUE SUA ASSOCIAÇÃO OFERECE! 
 

QUESTÕES RELATIVAS AO SETOR JURÍDICO 

PLANTÕES DOS ADVOGADOS EM NOSSA SEDE 
NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO: 

Dias: 14 (4ª feira) e 27 (5ª feira) de fevereiro 
      05 (4ª feira) e 26 (5ª feira) de março 

 
 Estamos aguardando o parecer da Justiça quanto ao recurso que apresentamos 
relativo ao injusto mandado de despejo de que fomos alvo por parte do último Diretor 
Geral do CPII . Aguardem maiores informações.  

 
Informativo ADCPII –Redação / edição: A Diretoria 

Diretoria: 
Presidente: Magda Rigaud Pantoja Massunaga 
1º. Vice-presidente: Denise Sayde de Azevedo / 2º Vice-presidente: Manoel de Carvalho Almeida 
1ª. Secretária: Regina Coeli Moura de Macedo  
2ª. Secretária: Silvana Martins Bayma /Suplente de secretaria: Jurema Silva 
1ª. Tesoureira: Márcia Maretti 
2º.  Tesoureiro: Wolney Malafaia / Suplente de tesouraria: Rosane Gomes 

O Informativo ADCPII é o órgão oficial da Associação de Docentes do Colégio Pedro II.  
Distribuição gratuita a todos os associados.   

ADVOGADOS: 
Dr. Marcelo Chalréo e 
Dr. Heraldo Carvalho 

da Silveira  
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