
  

 

 

 

 

 

ADCPII COMEMORA 33 ANOS 
 

 

 No dia 17 de dezembro, no Clube Orfeão de Portugal, comemoramos o aniversário de 33 anos da 

ADCPII. Animada como de costume, a festa reuniu associadas e associados, possibilitando encontros 

e reencontros de confraternização. 

A Diretoria EDUCAÇÃO: LUTA E ESPERANÇA aproveitou esse momento para agradecer a presença 

de todos e todas e para reafirmar seu compromisso de, coletivamente, pensar e propor ações visando 

à construção de uma educação cidadã. 

 

 

Clique aqui para ver mais fotos da Confraternização 

 

 

Associação de Docentes do Colégio Pedro II 

Boletim Eletrônico 

Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 2017. 

https://drive.google.com/open?id=11EYUakCTf9GEblOYJL7ZLPQGa-cPl6GI


 
NOSSO PRESENTE DE FINAL DE ANO 

 
 

 

 

 

 

Os Cadernos de Notas para 2018 já chegaram. Tentaremos, na medida do possível, entregá-los nos 

campi. Caso não o receba no seu campus de lotação ou esteja aposentado (a), você pode retirá-lo na 

sede da ADCPII.  

 

 

 

 

 

 

A ADCPII DESEJA A 

TODAS E TODOS 

FELIZ NATAL, UM 

ÓTIMO ANO NOVO 

E BOAS FÉRIAS. 



 

Ao contrário do que já fizemos no número anterior do Boletim Eletrônico da ADCPII, escreveremos 

pouco sobre possíveis respostas à pergunta que fazemos no título desta seção. Reproduzimos apenas 

o gráfico abaixo. Decerto, ele nos ajudará a compreender os argumentos das esferas públicas de poder 

veiculados exaustivamente na mídia em horários nobres. Reafirmamos que são argumentos que querem 

nos transformar em vilões, ignorando o quanto somos vítimas das políticas que pretendem implementar. 

 

 

O QUÊ ACONTECEU COM OS FUNCIONÁRIOS DA LUSO BRASILEIRA?  
O QUÊ DEVEMOS FAZER? 

 
 

As notícias sobre o afastamento de servidores e servidoras da empresa Luso Brasileira, encarregada 

há anos da tercerização dos serviços de manutenção e limpeza nos campi do CPII, deixaram-nos 

indignados e preocupados com a situação de centenas de trabalhadores e trabalhadoras - pessoas com 

quem, há aproximadamente duas décadas, convivemos. 

Há tempos nos posicionamos contrários à onda de tercerização que pautou sobretudo os governos do 

PSDB, que adotaram, de forma cruel, o que denominamos políticas neoliberais. Infelizmente não foi 

possível contê-las. Elas passaram a ser a tônica em muitas instituições públicas e o Colégio Pedro II 

não ficou de fora desse processo.  

Mesmo diante de tais políticas hegemonizadas no Colégio na forma de contratação de professores 

substitutos e do estabelecimento de serviços tercerizados (vigilância, motoristas, dentre outros), a 

 

AFINAL, QUEM SÃO OS RESPONSÁVEIS PELA  
DÍVIDA PÚBLICA (PARTE II) ? 

 



ADCPII procurou sempre lutar por formas dignas de tratamento a todos e todas que são regidos por 

esse tipo de relação de trabalho. 

As informações mais recentes sobre o porquê do rompimento de um dos contratos de prestação de 

serviço – o da empresa Luso-brasileira – são obtidas de forma oficiosa nos corredores em conversas 

informais e/ou em informações muitas vezes contraditórias noticiadas nas redes sociais. 

Move-nos a mesma preocupação e indignação ao tomarmos conhecimento dessa decisão. De pronto, 

declaramos nosso apoio a centenas de servidores que, ao final do ano, receberam a notícia de perda 

do emprego. Lamentável, sejam quaisquer os motivos que levaram a essa decisão por parte dos órgãos 

centrais do CPII! 

Lamentamos também, em nome do princípio da transparência que deve nortear as gestões 

democráticas, que a Reitoria do CPII não tenha ainda expedido nota oficial de esclarecimento, a fim de 

que informações oficiosas não ocupem o espaço deixado aberto pela falta da informação oficial. 

Solidarizando-nos com todos e todas que prestam os serviços de manutenção e limpeza no CPII, 

encaminhamos Ofício à Reitoria solicitando esclarecimentos sobre a recisão desse contrato de 

prestação de serviços. Entendemos ser esse o primeiro passo para avaliar e pensar a proposição de 

ações que contribuam para minimizar os efeitos dramáticos causados aos trabalhadores e trabalhadoras 

contratados pela empresa Conservação Luso Brasileira- Comércio e Conservação. [Leia aqui a cópia 

do ofício enviado à reitoria do CPII]. 

 

 

A  VITÓRIA DOS ESTUDANTES DO CPII NA LUTA  

PELA MANUTENÇÃO DO PASSE LIVRE 

 
 

De forma recorrente, o PASSE LIVRE extensivo aos estudantes da rede federal de ensino voltou a ser 

ameaçado por uma série de decisões dos governos estaduais e federais. Em 27 de julho de 2017, em 

um verdadeiro ato de transferência de responsabilidades, o Diário Oficial-RJ publicou uma Resolução 

responsabilizando a União pela obrigação de arcar com as verbas necessárias à concessão de 

gratuidade de transporte aos estudantes das escolas federais, suspendendo, para esses estudantes, o 

PASSE LIVRE a partir de 1 de janeiro de 2018. 

Em meio às denúncias de corrupção no setor de transporte no Rio de Janeiro, os estudantes das escolas 

federais – que, a despeito do que pensam muitos – são autônomos e capazes de avaliar e decidir o que 

para eles se configura como necessário e urgente a ser feito, organizaram atos públicos, compareceram 

a audiências, escreveram e subescreveram documentos explicitando seu desagrado e reiterando a 

necessidade da manutenção do PASSE LIVRE.  

Aos estudantes cabe, portanto, o mérito da vitória – ainda parcial – alcançada no dia 14 de dezembro 

de 2017. Nesse dia, a Assembleia Legislativa de Rio de Janeiro aprovou projeto de lei que garante a 

https://drive.google.com/open?id=1UKUQ978QaPmjqCpFKASWuJHhVATkPzFs
https://drive.google.com/open?id=1UKUQ978QaPmjqCpFKASWuJHhVATkPzFs


manutenção do PASSE LIVRE nos transportes intermunicipais aos alunos das redes públicas municipal 

e federal de ensino. 

Cabe agora ao governador a sanção do Projeto de Lei aprovado pelo legislativo e a esperança de que, 

ao se sancionar a lei, se viabilize o preceito constitucional de direito à educação. 

Parabéns aos estudantes do CPII e nossos agradecimentos pela aula de cidadania que, na luta de 

vocês, ofereceram, como exemplo, a todos nós, professores e professoras do Colégio Pedro II. 

 

 

A DIRETORIA DA ADCPII LAMENTA A APROVAÇÃO DA BNCC PELO CNE 
 

 

A Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa (ANPEd) e a Associação Brasileira de Currículo 

(ABdC) há muito têm pautado suas ações visando a impedir os avanços das políticas curriculares no 

sentido de elaboração da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

Contrariando toda a argumentação apresentada por renomados pesquisadores que atuam nesses dois 

fóruns, no dia 15 de dezembro de 2017, foi aprovada pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) a 

quarta versão da BNCC. 

A Diretoria da ADCPII divulga e apoia o documento elaborado pela ANPEd e pela ABdC disponível em 

http://www.anped.org.br 

 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA ADCPII 
 
 

Considerando, no calendário escolar, o recesso escolar e as férias de professores e professoras do 

CPII, apresentamos o horário de funcionamento da ADCPII no período compreendido entre 26 de 

dezembro de 2017 e 31 de janeiro de 2018.  

 

 

 

 

Informamos, também, a escala do Plantão Jurídico. 

 

 
9 às 16 horas de segunda a sexta-feira. 

 

 

30/01, terça-feira, 

11h30min às 13h30min. 

 

http://www.anped.org.br/

