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A DIRETORIA E O CONSELHO DE REPRESENTANTES APOIAM A
LUTA DOS CAMINHONEIROS
“braços”, seus avanços, encaminhamentos e data da próxima
A greve dos caminhoneiros, anunciada desde 18 de maio e iniciada no último dia 21, surpreendeu a
muitos e tem afetado a todos nós, indistintamente. Afeta o abastecimento de combustível, limitando
nossas possibilidades de locomoção e consumo e, mais que isso, nos coloca questões quanto às
condições de vida dos trabalhadores, às ações do atual governo federal no setor de energia e à
capacidade de articulação dos movimentos que defendem a democracia de forma inegociável.
Com uma pauta que colocava como central a reivindicação de redução a zero da carga tributária
sobre o diesel e a revisão do preço de apenas este combustível, o movimento se aproximava dos
interesses de empresários do setor de transportes e trazia a impressão de que se resumia a uma
prática ilegal: o locaute, paralisação das atividades por iniciativa de empregadores, em nome de
seus interesses. A visibilidade dada pela grande mídia ao movimento, desde o seu início, também
colocava sob suspeita seu caráter classista.
Quando setores do movimento reveem sua pauta e passam a reivindicar a diminuição dos preços de
todos os combustíveis e do gás de cozinha, além da mudança na política de preços da Petrobrás,
demonstram perceber a força produzida e ampliam os objetivos da sua mobilização para todos os
trabalhadores, para toda a população.
O movimento reacende o debate sobre as mobilizações que se opõem a medidas que o governo
ilegítimo tem tomado, desde 2016, em nome de interesses do capital financeiro e de grupos
econômicos internacionais, em detrimento do bem-estar das pessoas e da preocupação com o futuro
do país. Dentre estas medidas, está na base do movimento dos caminhoneiros a política de reajuste
de derivados, que tem como um dos eixos a paridade com os preços internacionais, o que abriu a

possibilidade de ajustes diários. Em 17 dias aconteceram 11 reajustes nos preços dos combustíveis.
De julho de 2017 até hoje, a gasolina teve um reajuste de mais de 50% e o gás de cozinha de mais
de 60%. Além disso, a diminuição da produção e a abertura do mercado nacional para a importação
de combustíveis reforçam o objetivo de desmonte e privatização da Petrobrás. No último mês, foi
anunciado o plano de venda de quatro refinarias e doze terminais da Transpetro. A quem interessa
essa política?
Ao mesmo tempo, setores da extrema direita procuram se aproveitar do movimento dos
trabalhadores caminhoneiros e ganhar espaço político defendendo bandeiras opostas à liberdade de
expressão e reivindicação vivida no movimento.
Repudiamos com veemência qualquer proposta política que ataque os princípios democráticos!
Reafirmamos a defesa da democracia participativa, com abertura de cada vez mais canais de
decisão coletiva sobre a vida.
A ADCPII é parceira dos movimentos e lutas que busquem garantir a cada vez mais pessoas uma
vida digna, opondo-se às investidas do governo Temer e de todos os outros que atentem contra os
direitos, o acesso aos bens públicos e o poder aquisitivo da população.
Basta de golpes! A Petrobrás é nossa! Todo apoio aos movimentos de trabalhadores!

GT CARREIRA E TRABALHO DOCENTE/ADCPII: ainda precisando de
“braços”, informa seus avanços, encaminhamentos e data da próxima reunião

Ao longo do mês de maio, em duas ocasiões, o GT CARREIRA E TRABALHO
DOCENTE/ADCPII esteve reunido na sede da Associação.
Na reunião do dia 16, tínhamos como objetivo conhecer os dispositivos legais que orientam as
políticas de gestão de pessoal e a forma como esses dispositivos são interpretados no âmbito das
políticas locais do Colégio Pedro II. Selecionamos, dentre tantas, a leitura preliminar do Decreto
8.260/ 2014 que cria o Banco de Professor Equivalente (BPE) e as Portarias 4010 e 4011, de 18 de
dezembro de 2017, editadas pela administração central do CPII, sem consulta ao CONSUP. As
leituras realizadas levaram-nos a algumas hipóteses cuja confirmação ou não, avaliamos,
dependeria de análises mais cuidadosas que se entrelaçariam, por exemplo, à análise da estrutura
administrativo-pedagógica em vigor, entre outras.
Estabelecemos o levantamento de dados como prioridade e marcamos para o dia 24 de maio a
segunda reunião, de cuja pauta deveria constar a listagem de fontes para a coleta de dados e a
discriminação daqueles que seria possível recolher em cada uma das fontes selecionadas.
Nessa reunião, debruçamo-nos, sobretudo na análise da Plataforma Nilo Peçanha que apresenta
estatística para análise de dados e indicadores da Rede Federal de Educação Profissional, Científica
e Tecnológica do Brasil.
Criada em 2018, os indicadores disponibilizados na plataforma estão restritos ao ano base 2017 e,
colhemos, em relação ao CPII, os seguintes indicadores:
➢ Quantitativo de matrícula: 19.592 nos 104 cursos oferecidos pelo colégio;
➢ Relação de inscritos: 23.993 para 6.233 vagas, em uma relação de 3,85 para cada vaga;
➢ Quantitativo de docentes: 1.391 (38 c/20h + 157 c/40h + 1.011 c/DE + 185
substitutos/temporários);
➢ Índice de Titulação do Corpo Docente (ITCP): em uma escala de 0 a 5, o índice do CPII é
de 3,7. Pelo critério de titulação docente 52,32% têm título de Mestre e 18,24% têm
doutorado concluído.
➢ Relação matrículas/professor (RAP): 16,76
Avaliamos a necessidade do levantamento desses indicadores, e de outros, para um período de no
mínimo 5 (cinco) anos – 2013 a 2018; a discriminação, por exemplo, em relação ao quantitativo
docente, de informações sobre cada um (a): a função exercida; o campus de lotação; e o regime de
trabalho.
Encaminhamos, então, à Reitoria Ofício solicitando as informações necessárias, bem como a
atualização dos dados fornecidos pela PROADI, responsável pela alimentação da Plataforma Nilo
Peçanha a fim de darmos continuidade aos trabalhos do GT.

Marcamos a próxima reunião para o dia 11 de junho de 2018, às 18h30, na sede da ADCPII.
Venha, precisamos de “braços”!!

TODO APOIO AOS DOCENTES DA
REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE NITERÓI

Esgotadas as possibilidades de negociação com a prefeitura de Niterói, os(as) profissionais da área de
educação desse município decidiram, no dia 9 de maio de 2018, em assembleia, pela deflagração da
greve a partir do dia 15.
Na pauta, dentre outras reivindicações, a realização de concursos públicos para o preenchimento de
cargos docentes e técnicos, cuja falta vem comprometendo, sobretudo, o Atendimento Educacional
Especializado (AEE) e o consequente desmonte da educação inclusiva, e a recomposição salarial em
função de sucessivas perdas.
A Diretoria da ADCPII, comprometida com sua agenda política em defesa do ensino de qualidade e da
manutenção de direitos para trabalhadores e trabalhadoras, manifesta solidariedade e apoio aos(às)
servidores(as) da rede municipal de educação de Niterói.

CONSUP: A NECESSIDADE URGENTE DA REPRESENTAÇÃO
DISCENTE E DOCENTE

Em função do número insuficiente de inscrições para o processo de escolha dos novos membros
representantes dos segmentos docente e discente no CONSUP-CPII (2017-2018), a Resolução nº
116 de 22 de maio de 2018 regulamentou a reabertura desse processo, estabelecendo um novo
prazo de inscrição. A suspensão das atividades no CPII, entretanto, comprometeu o calendário
estabelecido e, até o momento em que fechamos essa edição, não tínhamos informação sobre a
definição de outro período para que se efetivem as inscrições.
Vale lembrar que se encontram vagas: 2 (duas) representações de suplente do segmento docente; 2
(duas) representações de titular do segmento discente; e 2 (duas) representações de suplente do
segmento discente.
Vale lembrar, por fim, que o processo de efetivação da gestão democrática em curso no CPII
depende – e muito – da nossa participação nos órgãos colegiados.

MANTENHA-SE INFORMADO! PARTICIPE!

ENCONTRO DOS APOSENTADOS NO TURINO

Na última quinta-feira dia 24 de maio de 2018, a ADCPII promoveu mais um encontro dos
aposentados em um chá da tarde no restaurante Turino.
Foram horas de bastante descontração e encontros, acompanhadas por quitutes deliciosos e boa
companhia.
Fiquem atentos às programações da ADCPII pelos canais de comunicação digital. Acompanhe os
boletins eletrônicos e a página do Facebook.

Veja mais fotos do encontro [Clique aqui].

A FLIP SE APROXIMA! INSCREVA-SE

AGENDA DOS PLANTÕES JURÍDICOS

