Associação de Docentes do Colégio Pedro II

Informativo Rápido
Rio de Janeiro, 02 de dezembro 2017.

ELEIÇÕES ADCPII
CALENDÁRIO DE VOTAÇÃO E APURAÇÃO

Convocamos associados e associadas a comparecerem às urnas nos dias 4 e 5 de
dezembro, segunda e terça-feira, para elegerem a nova Diretoria e o novo Conselho de
Representantes da ADCPII.

Os docentes em exercício votarão no seu campus de lotação e os aposentados, no
campus de sua preferência. Os associados vinculados à Reitoria ou às Pró-Reitorias
votarão na sede da ADCPII.

É aconselhável que os associados compareçam às urnas levando seu
contracheque, para dirimir eventuais dúvidas referentes à filiação.
A votação obedecerá aos seguintes horários:
•

Todos os campi I e campi sem 3ª turno: das 8:30 às 17:30 horas;
•
•

Campi com 3º turno: das 9:30 às 18:30 horas;
Campi Realengo e Caxias: 10:00 às 14:00 horas.

* Devido ao almoço dos mesários, não haverá votação entre 13:30 e 14:30 horas *
A apuração começará às 20 horas do dia 5 de dezembro e os resultados serão
divulgados no dia 6.

ELEIÇÕES ADCPII
Encerradas as inscrições, em 27 de novembro, apenas 1 (uma) chapa se inscreveu e
teve sua inscrição homologada pela Comissão Eleitoral.
Veja, a seguir, a composição da chapa “EDUCAÇÃO: LUTA E ESPERANÇA” e sua
plataforma e plano de ação no material enviado para divulgação.

ELEIÇÕES ADCPII
CONSELHOS DE REPRESENTANTES:
DOCENTES EM EXERCÍCIO
Para o Conselho de Representantes inscreveram-se as seguintes chapas:
São Cristóvão I

Regina Coeli Moura de Macedo e Andrea Muller
Garcez
Elaine Corrêa Barbosa Ramos e Manoel Carvalho de

Centro

Almeida
Sergio Ferreira de Lima e Marcos Antonio da Costa
Santos

Realengo II

Luiz Paulo dos Santos Monteiro e Daniel Villaça dos
Santos

Humaitá II

Silvana Martins Bayma e Tatiana Batista Alves

Lembramos aos associados lotados no Campus Centro que podem votar nas duas
chapas inscritas, já que, segundo o estatuto, o número de representantes de cada
campus é proporcional ao número de associados nele lotados.

ELEIÇÕES ADCPII
CONSELHOS DE REPRESENTANTES:
DOCENTES APOSENTADOS
Para representar os aposentados no Conselho, inscreveram-se três chapas:

•

Denise Sayde de Azevedo e Solange Garritano Sepe

•

Paulo Rogério Marques Sily e Teresa Ventura de Andrade

•

Yvone Maria de Castro Araújo e Silvia Regina Guimarães Morgado

Lembramos aos associados aposentados que podem votar nas três chapas inscritas,
já que, segundo o estatuto, o número de representantes é proporcional ao número de
associados aposentados.

NÓS DEFENDEMOS O CPII

O Colégio Pedro II vem sendo vítima de um projeto mais amplo de ataque à educação
plural, crítica e cidadã. De forma desrespeitosa e irresponsável, os autores desses
ataques – dentre os quais destacamos o movimento Escola Sem Partido – expõem
servidores e buscam comprometer o trabalho pedagógico que há 180 anos nos
orgulhamos de desenvolver.
A ADCPII apoia e participa de todas as ações comprometidas com a excelência, a
laicidade, a democracia e a diversidade do Colégio Pedro II.

Ato em Desagravo ao Professor Bernardino Matos, Diretor-Geral do Campus São Cristóvão II

ENCONTRO DE APOSENTADOS

Foi uma excelente tarde de segunda-feira o Encontro de Aposentados da ADCPII
na ABL, a Casa de Machado de Assis.
Fizemos uma viagem no tempo durante a visita ao Petit Trianon guiados por
quatro atores/músicos que nos conduziram ao mundo das letras no finl do século XIX.
Depois, assistimos uma apresentação teatral de textos de vários imortais da ABL. E por
fim, nos reunimos no Viena da Livraria Cultura, numa enorme e animada mesa com
direito a saborear um lanche delicioso e ouvir belas poesias recitadas pela nossa colega
Sônia Ayres de seu último livro Eroz.
Inesquecível!!!

