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BOLETIM IMPRESSO ADCPII 
 

 

Campo de São Cristóvão 177 - Térreo  

São Cristóvão, RJ  - CEP: 21920-440 

Tels.: (21) 2580-0783 / 3860-1194 

www.adcpii.com.br / e-mail: secretaria@adcpii.com.br 

 

Boletim da Associação de Docentes do Colégio Pedro II - JULHO/2018 

O  QUE QUEREMOS PARA/DA ADCPII?  

Durante esses mais de trinta anos de existência, a ADCPII, primeira entidade de classe do CPII, 

sempre se pautou pela incessante luta a favor dos trabalhadores e trabalhadoras, bem como pela demo-

cratização, transparência e equanimidade na gestão pública, sobretudo, nos espaços locais onde atua-

mos, mas não só.  

Atualmente,  atravessamos tempos difíceis em que o Estado Democrático de Direito é constante-

mente posto em xeque e mesmo as conquistas que internamente alcançamos são postas à prova. Para-

doxalmente, a multiplicidade de ataques aos que, como nós, lutam por uma sociedade mais justa, frater-

na e solidária obriga-nos a alargar nossos espaços políticos de atuação ao mesmo tempo em que exige 

repensar as formas tradicionais de organização coletiva, como sindicatos, associações, grêmios, etc. 

É no movimento necessário e urgente de repensar a prática política que Diretoria e Conselho de 

Representantes se propuseram, ao longo do ano em curso, em seus espaços de encontro, avaliar a atua-

ção política da ADCPII destacando as dificuldades que se apresentam. 

Não foram conversas fáceis, mas pensamos ter conseguido chegar a um consenso em relação às 

dificuldades que precisamos enfrentar.    

1. Redução de "corações, mentes e braços" para desempenhar o trabalho árduo que entendemos ne-

cessário à construção de uma SOCIEDADE MAIS JUSTA, FRATERNA E SOLIDÁRIA e de uma 

ESCOLA DEMOCRÁTICA E LIVRE. 

2. Alteração do quadro de associados(as) hoje, majoritariamente, formado por docentes aposentados

(as). 

3. Adesão pouco significativa de docentes recém-concursados(as). 

4. Formação a cada biênio, de chapas para Diretoria e Conselho de Representantes, com pouco reve-

zamento entre os ocupantes dessas funções. 

5. Pequena participação nas Assembleias, órgão máximo de deliberação, bem como no engajamento 

nas atividades propostas (políticas, culturais, pedagógicas, dentre outras). 

6. Coexistência de duas entidades de representação de docentes, que dificulta a participação política. 

7. Não concessão de afastamentos para o desempenho das funções inerentes à Diretoria. 

8. Impossibilidade de acompanharmos in loco as demandas dos/nos diferentes campi. 

9. Mudança do perfil da carreira docente. 

10. Atomização dos docentes em diferentes grupos de pesquisa e em diferentes representações insti-

tucionais.  

Sem a intenção de que essa seja uma avaliação conclusiva, decidimos fazer chegar essa conversa 

aos(às) associados(as) - objetivo deste texto. E, enquanto  não nos encontramos para uma conversa 

“olho-no-olho”, – o que pretendemos propor em breve – quem sabe você se chegue a nós, respondendo 

às perguntas que seguem na última página deste boletim.  
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ASSEMBLEIA ORDINÁRIA 

A URGENTE UNIÃO DAS  
FORÇAS PROGRESSISTAS 

O “pacote de maldades” do governo golpista, aprovado por um poder legislativo que nos causa per-

plexidade e horror quando assistimos aos debates que são travados no Congresso, deixa um saldo bas-

tante pessimista no contexto político-econômico-social. Perdas de direitos trabalhistas; desemprego; cor-

te de verbas públicas, sobretudo, nas áreas de saúde e educação; entrega das riquezas nacionais a 

“preço de banana”, fruto de uma aliança com o capitalismo financeiro internacional; e, sobretudo, o fla-

grante desrespeito ao Estado Democrático de Direito, conquistado a duras penas. 

Torna-se urgente e necessário, para que possamos fazer frente aos avanços dessa onda conserva-

dora, que nos juntemos a todos e todas, que, como nós, sentem o horror do contexto que atravessamos e 

almejam tempos melhores para nosso país. A Diretoria da ADCPII entende, apoia e se engaja na luta de 

todos os movimentos que hoje, pelo Brasil afora, buscam a união de todas as forças progressistas, por 

acreditar que somente essa união será capaz de provocar uma mudança da situação em que nos encon-

tramos.         

PLANTÕES JURÍDICOS 

Dúvidas trabalhistas? Informações sobre Carreira Docente, Regime de Trabalho, direitos da categoria? 
 

Venha conversar pessoalmente com nossa Assessoria Jurídica 
na sede da Associação, em São Cristóvão. 

 

Os plantões de agosto serão nos  dias 09 e 22, das 11h 30min às 13h 30min.  

SORTEADOS FLIP 2018 

• Claudia Regina Machado dos Santos 

• Mariangela Monsores Furtado Capuano 

• Alex Sandro Barcelos Cortes 

• Neila Monteiro Espindola 

• Sonia Maria Ayres 
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Formas de envio até o dia 20 de agosto de 2018. 

 

• por e-mail para secretaria@adcpii.com.br 

• por correio para ADCPII. Campo de São Cristóvão, 177 – térreo, São Cristóvão, Rio de Janeiro, RJ, CEP 

20921-440 

• depositada na urna colocada na sede da Associação 

• pelo Google https://goo.gl/forms/X2wG3eaI8MG4bz7i2 

 

Contamos com você! Afinal, é conversando que a gente se entende. 
 

1. Que avaliação você faz da atuação da ADCPII hoje? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

2. Que atividades propostas pela ADCPII você considera relevantes? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

3. Há caminhos possíveis de luta para a ADCPII no atual contexto político? 

(    ) Sim.                  (    )Não. 

 

4. Se há, quais são esses caminhos? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

5. Como você poderia contribuir para a atuação da ADCPII? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 6. Se não há estratégias de luta, que novas estratégias podemos propor? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Nome: __________________________________________________________________ 

Campus: ________________________________________ 

É associado?  (     )Sim.             (      )Não. 

https://goo.gl/forms/X2wG3eaI8MG4bz7i2

