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Mais um 08 de março, mais um Dia Internacional da Mulher. Temos muito a comemorar e muita luta, ainda, pela frente. 

 

Em 1945 o 8 de março foi criado no Brasil, quando o PCB funda a União feminina contra a carestia. Infelizmente hoje, 

na véspera de completar um ano do assassinato da Marielle Franco, as mulheres continuam sendo alvo, não só de 

agressões verbais, físicas e ameaças de mortes, mas também de deboche.  

 

Vivemos uma sociedade patriarcal e suas marcas são visíveis em parlamentos em que a maioria dos deputados e 

senadores são homens, e essa realidade se repete em âmbitos municipais e estaduais. É preciso ainda muita luta para 

que as mulheres sejam dignamente representadas nesses espaços decisórios. 

 

Conseguimos, na ALERJ, eleger 8 mulheres, mas o que são 8 mulheres, se desde 1924 o voto foi conquistado? Mais 

recentemente, na Câmara dos Deputados houve um pequeno aumento percentual da presença feminina, chegando a 15% 

do total, porém a representação no Senado de mulheres caiu para 13%... Existem diversas medidas em tramitação no 

Senado para estimular que o espaço das mulheres seja assegurado nas instituições. Temos, por exemplo, a Proposta de 

Emenda à Constituição que garante a representação proporcional de cada sexo na composição das mesas e comissões 

permanentes e temporárias do Senado, da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional (PEC 38/2015). A matéria, 

apresentada originalmente pela deputada Luiza Erundina (Psol-SP) e já aprovada pela Câmara dos Deputados, está 

pronta para a votação pelos senadores em plenário. 

 

Tivemos um 8 de março ainda marcado pelo feminicídio, com casos de agressão física às mulheres, causando mortes 

muitas vezes hediondas... E é triste constatar que, em diversas situações, a culpa recai sobre a vítima! 

 

Enfim, de 2015, quando as mulheres parlamentares conquistaram vaga nas mesas diretoras, ou de 1945 até hoje, 

2019,  houve avanços. Mas eles ainda são poucos, se levarmos em consideração que as mulheres são a maioria da 

população brasileira.  

 

Um 8 DE MARÇO que precisa sempre ser comemorado e lembrado como dia de luta para que se concretizem as 

mudanças necessárias para a nossa e para as futuras gerações. 

 

 



AS MULHERES NÃO PARAM! 

 
Dia 14 de março, um ano após a morte de Marielle Franco e Anderson Gomes, os movimentos sociais se juntam na 

Cinelândia para perguntar: 

 

QUEM MANDOU MATAR MARIELLE E ANDERSON? 

 

 

 

 
 



CONTRARREFORMA DA PREVIDÊNCIA: VAMOS DIZER NÃO! 

 
A luta contra a proposta de reforma da previdência, encaminhada por um governo que parece ter como meta principal 

retirar direitos trabalhistas, precisa continuar e trazer mais corações e mentes. 

No sentido de não deixar de fora nada que, na proposta eivada de inconstitucionalidades do governo Bolsonaro, retire 

de trabalhadores e trabalhadoras os direitos que conquistamos travando tantas lutas, a Diretoria e o Conselho de 

Representantes mantêm, em sua pauta política, esse tema. 

A cada Boletim Eletrônico enviado, a cada conversa no CPII e fora dele, nos Atos públicos de que participam, a Diretoria 

e o Conselho de Representantes apresentam seus argumentos para dizer NÃO À CONTRARREFORMA DA 

PREVIDÊNCIA. 

A última ação que propusemos aconteceu no dia 25 de 

fevereiro no Auditório da ADCPII – uma conversa de 

associados e associadas da ADCPII e de outros 

movimentos sociais com Paulo Lindesay e Marcelo 

Chalreo.  

Pois é, pensamos em quem, pelos mais variados 

motivos, não pôde estar presente e filmamos toda a 

conversa que está sendo editada e, em breve, estará 

disponível no site www.adcpii.com.br para consulta. 

Solicitamos aos seus dinamizadores que nos enviassem 

um resumo de suas falas. Paulo Lindesay, a quem 

agradecemos, já nos enviou e você pode consultá-la. 

[CLIQUE AQUI].  

 

 

Diretoria e Conselho de Representantes também estiveram no ATO do dia 8 de março que, dentre outras bandeiras, 

reuniu mulheres que, como nós, engrossaram nosso grito de NÃO À CONTRARREFORMA DA PREVIDÊNCIA. 

E como essa é a luta da hora, neste boletim divulgamos nossa próxima ação: a participação do ATO, no Rio de Janeiro 

contra a reforma da previdência, no dia 22 de março, que desde fevereiro vem sendo construído pelo movimento 

unificado das centrais sindicais reunidas no Fórum de Luta por Direitos e Liberdades Democráticas. 

 

ANOTE NA AGENDA! PARTICIPE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

http://www.adcpii.com.br/
http://www.adcpii.com.br/
https://drive.google.com/open?id=1nXISWxzSaN4mmxE-kY7Uo1_7Xssi41gq
https://drive.google.com/open?id=1nXISWxzSaN4mmxE-kY7Uo1_7Xssi41gq


AGORA O ATAQUE É AO DIREITO DE  
ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHADORES 

 

No dia 1º de março de 2019, o (des) governo de Jair Bolsonaro editou a Medida Provisória 873 (MP 873), que altera a 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e revoga os 

dispositivos sobre a contribuição sindical garantidos na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Duas conquistas 

trabalhistas têm, lamentavelmente, suas regulamentações rasgadas com uma canetada só. 

 

A MP 873 é um “grave ataque contra o princípio da liberdade e autonomia sindical e o direito de organização dos 

trabalhadores, dificultando o financiamento das entidades de classe, no momento em que cresce no seio da classe 

trabalhadora e do conjunto da sociedade a resistência ao corte de direitos de aposentadoria e previdenciários em marcha 

com a apresentação da proposta de Reforma da Previdência que já tramita no Congresso Nacional” (Nota das Centrais 

Sindicais, 2019) [Clique aqui para ler na íntegra] 

 

Várias liminares foram expedidas com base na inconstitucionalidade da MP 873 que contraria o Artigo 8º, inciso IV da 

Constituição de 1988 e por considerar “irrazoável a vedação para que a cobrança de contribuição autorizada pelo sindicalizado 

ocorra por meio de desconto em folha de pagamento” (Ação da Assessoria Jurídica do SISEJUFE, 7 de março de 2019).   

 

A Diretoria da ADCPII, a exemplo do que vem sendo feito por entidades representativas de diversas categorias de 

trabalhadores, avalia junto à sua Consultoria Jurídica as ações a serem tomadas a fim de que os efeitos da desastrosa 

MP não comprometam a atuação da associação como entidade representativa no Colégio Pedro II.   

 

REGULAMENTO DA ATIVIDADE DOCENTE  
(RAD 2019) 

O GT UNIFICADO ADCPII-SINDSCOPE, que, desde o 2º semestre de 2018, vem se debruçando sobre o Regulamento 

da Atividade Docente-2019, divulgou a tabulação dos dados sobre a alocação da força de trabalho tomando como base 

os dados (2018) fornecidos pela PROEN-PRODI para que o corpo docente pudesse tomar conhecimento desses dados 

e possa tornar mais efetiva sua participação em espaços coletivos. O mesmo GT sugeriu questionamentos de modo a 

encontrar respostas também coletivas para itens entendidos como requisito fundamental para a elaboração do 

RAD/PTD2019 (Boletim Eletrônico Nº 3-2019). Vale lembrá-las: 

 
 

https://drive.google.com/open?id=13Oia6ulNz1tcs7ZSHR36n_Yog6yCGPDR
https://drive.google.com/open?id=13Oia6ulNz1tcs7ZSHR36n_Yog6yCGPDR


Entretanto, ainda hoje, quando se aproxima o início do ano letivo de 2019, lamentavelmente, todas as ações 

acordadas em 2018 junto ao CONEPE e à Reitoria não foram concretizadas. Não foram divulgados estudos a 

que se comprometeram  realizar Coordenadores Gerais de Disciplinas, Diretores Gerais e PROEN a fim de se 

dar visibilidade aos dados fornecidos pela PRODI (quantitativo docente, carga horária dos docentes por 

Departamentos, a lotação de cada um dos docentes, a atribuição de carga Zero e/ou reduzida, etc). As sessões 

do CONEPE que teriam como pauta o RAD 2019 foram constantemente adiadas. Não foi levada ao 

conhecimento da comunidade escolar nenhuma proposta de Regulamentação. Não houve Audiência Pública 

para análise e avaliação desse tema pela comunidade escolar. 

 

Preocupa-nos o retorno da velha prática em que a Congregação, sem a participação dos diversos segmentos 

do CPII, aprovava os atos administrativos emanados dos órgãos centrais. Preocupa-nos que as conquistas 

alcançadas com o Estatuto em vigor, dentre as quais figura a criação do Conselho Superior como órgão 

máximo de deliberação, sejam desconsideradas. Preocupa-nos que venhamos a ser surpreendidos por um 

Regulamento da Atividade Docente imposto por mais uma Portaria e, como a de 2018, provoque a insatisfação 

de grande parte de professores e professoras como evidenciado naquela ocasião. 

 

 São essas preocupações que trazem a urgência de se fazer um balanço das metodologias usadas na abordagem 

do RAD e propor encaminhamentos que garantam a participação de todos e todas. Para tal, em breve, 

agendaremos novo encontro do GT UNIFICADO ADCPII-SINDSCOPE, aberto a quem se dispuser 

participar.  

 

AVISAREMOS POR AQUI DATA E LOCAL, DEIXANDO O CONVITE PARA QUE VENHAM 

CONVERSAR CONOSCO! 

 

AGENDA CULTURAL 

 

 

INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA ADCPII 

No dia 25 de março, 2ª feira, após a Aula Inaugural, realizaremos a inauguração das novas salas da ADCP II.  
 
Convidamos todos e todas para participarem deste evento para o qual programamos uma Feira de Livros de 

autores(as) do Colégio Pedro II e Exposições Artísticas. As inscrições para os que desejarem apresentar suas produções 
estarão abertas até o dia 18 de março na sede da ADCP II ou pelo telefone 2580-0783.  

 
Confiram, a seguir, os horários da programação. 
 

14 horas – ENCONTRO COM AUTORES 
15 horas – APRESENTAÇÕES MUSICAIS 

16 horas - COQUETEL 
 

 

 



ARMAZÉM DA UTOPIA 

 

A ADCPII sorteará 12 ingressos para o espetáculo musical “Canto Negro”, encenado pela Cia Ensaio Aberto, para o dia 
23 de março, sábado, no Armazém Utopia. Dirigido por Luiz Fernando Lobo e direção musical de Túlio Mourão, o 
espetáculo traz no elenco Fabiana Cozza, Mauricio Tizumba e Sérgio Santos, além de atores, cantores, bailarino e seis 
músicos. 
 

Os interessados em assistir precisam se inscrever até o dia 18 de março na sede da ADCPII ou pelo telefone 2580-0783. 
 

CONGRESSO INTERNO DA ADCP II: RUMOS E ESTRATÉGIAS 

As dificuldades que se apresentam para aqueles que têm como bandeira garantir o direito de organização dos 

trabalhadores e de lutar pela manutenção e ampliação de direitos adquiridos são de natureza diversa.  

No contexto dessas dificuldades, quando tomou posse, a atual Diretoria encaminhou ações que tinham como objetivo 

principal discutir os rumos políticos da ADCPII. Publicou textos, elaborou e distribuiu questionários, tabulou e divulgou 

as informações obtidas, participou de reuniões de avaliação e de encaminhamentos e, no início do 2º semestre de 

2018, incluiu esse tema como ponto de pauta na Assembleia. 

Dentre os encaminhamentos propostos, a Assembleia aprovou a realização de um Congresso Interno para avaliar e 

propor rumos e estratégias que pudessem dar conta das dificuldades que se apresentam no cumprimento do direito 

constitucional de organização dos trabalhadores – no caso da ADCPII, professores e professoras do Colégio Pedro II 

 É no atendimento ao disposto em Assembleia que, no dia 13 de abril de 2019, realizaremos o CONGRESSO INTERNO 

DA ADCPII: RUMOS E ESTRATÉGIAS. 

Ficam o convite para que associados e associadas participem e o nosso compromisso de, em breve, enviar a programação 

e o local. 



A ADCPII APOIA, DIVULGA E RECOMENDA 

 

 

 

 



REVISTA EDUCAÇÃO EM PAUTA 

Tudo quase pronto para a edição do próximo número da Revista Educação em Pauta. Por que quase? Faltam os artigos. 

Apenas dois foram enviados para submissão. 

Então, se anime e nos mande o seu artigo para submissão até o dia 25 de abril. As regras estão nos números anteriores, 
mas reescrevemos aqui: 
 

➢ os autores deverão informar o Departamento ao qual pertencem e o campus em que trabalham;  
➢ os artigos deverão ter, no máximo, 16 mil caracteres com espaço;  
➢ as eventuais ilustrações para os artigos (fotos, imagens etc.) deverão ser enviadas com as devidas legendas, e em 

resolução de no mínimo 300dpi; 
➢  não é necessário inserir “resumo” e “palavras-chave”;  
➢ o endereço eletrônico para o envio dos artigos é secretaria@adcpii.com.br.  

 

 

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.  

 

O plantão em março será no dia 28/03 (quinta feira). 

Das 11h 30min às 13h 30min. 

 


