
 

 

 

 

 
 

A LUTA CONTRA A (DE)FORMA DA PREVIDÊNCIA CONTINUA 

Diversas questões, como o conjunto de ações posto em prática pelos movimentos sociais, a ocupação das ruas por estudantes e 

trabalhadores, a atuação de parlamentares no Congresso Nacional, a atuação da imprensa alternativa no Brasil e no mundo, a 

divulgação de estudos realizados por pesquisadores brasileiros e estrangeiros, dentre tantas outras, começam a apresentar resultados 

no sentido de impedir a aprovação da PEC 6/2019 ─ a Proposta de Emenda à Constituição, que pretende modificar o sistema de 

previdência social. São ainda vitórias parciais propostas no relatório apresentado à Comissão Especial que analisa esse projeto de 

reforma da previdência do desgoverno Bolsonaro.  

A retirada do termo capitalização do texto em análise no Congresso, as mudanças nas regras do BPC (Benefício de Prestação 

Continuada) e da aposentadoria rural, a diminuição de 20 para 15 anos do tempo de contribuição para mulheres não afastam os 

perigos da mudança de preceitos constitucionais caros aos trabalhadoras e às trabalhadoras e deixam no ar a possibilidade de 

mudança do sistema de seguridade social por repartição para o de capitalização. Mantida a desconstitucionalização do tema 

previdência, um simples ato do executivo poderia retirara possíveis discussões da PEC em tramitação atualmente. Toda atenção é 

pouca nesse momento. 

Mesmo que aprovado pela Comissão Especial com essas alterações, a (de)forma de previdência continuará a restringir o acesso às 

aposentadorias para milhões de brasileiros e a maior parte da conta da “economia” que o governo pretende fazer continuará a ser 

paga pelas camadas sociais mais pobres da população. Se aprovadas, as promessas anunciadas, na contramão do que seus 

propositores alardeiam em pronunciamentos e propagandas que custam aos cofres públicos recursos retirados de políticas sociais 

mais necessárias, “não gerará emprego e renda, não diminuirá a pobreza, não diminuirá as distorções causadas por um mercado de 

trabalho fortemente precarizado” (DIEESE). 

Não há, portanto, motivos que nos levem a diminuir a intensidade da luta. Na continuação desse movimento de resistência à 

aprovação da PEC 6/19, a Diretoria e o Conselho de Representantes da ADCPII noticiam as ações que vêm empreendendo e deixa 

mais uma vez o convite para que seus associados e associadas se juntem a nós para dizer NÃO À APROVAÇÃO DA REFORMA 

DA PREVIDÊNCIA. 

11 DE JUNHO: PLANFETAGEM NO SAARA 
ADCPII, PRESENTE!  
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14 DE JUNHO: GREVE GERAL  

ATO NA CANDELÁRIA: ADCPII, PRESENTE! 
 



17 DE JUNHO:  LANÇAMENTO DO FÓRUM PELOS DIREITOS E LIBERDADES 
DEMOCRÁTICAS NO RIO DE JANEIRO  

ADCPII, PRESENTE! 

 

 
Reafirmando compromissos assumidos ao se tornar, em fevereiro de 2019, em São Paulo, signatária do Manifesto do Fórum 

Sindical, Popular e de Juventudes de luta pelos direitos e pelas liberdades democráticas, a ADCPII esteve presente, na UERJ, 

EM 17 DE JUNHO, para participar do lançamento do Fórum no Rio de Janeiro. 

 

 

Veja aqui a apresentação do ANDES 

 

 

 

Na ocasião, entregamos as folhas de assinaturas do ABAIXO ASSINADO NACIONAL EM DEFESA DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL E DAS APOSENTADORIAS, no qual consta também solicitação aos parlamentares federais de voto contra a PEC 6/2019, 

que modifica o sistema de previdência social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1lLI0LKxLKi0VG3bdOlyQarAQXXdB8u4Z


PORTARIAS INTERNAS NO CPII: prática que compromete a 
gestão democrática  

 

 
Lamentavelmente, ainda persiste no CPII a prática da edição de Portarias que transferem para os órgãos centrais o poder deliberativo 

que deveria emanar do Conselho Superior. Dentre tantas, mais uma vez, a Portaria Nº 1592 bem como os argumentos apresentados 

na tentativa de justificar sua edição, motivaram o GT UNIFICADO ADCPII-SINDSCOPE ─ que há muito vem se debruçando 

sobre as questões que envolvem a alocação da força de trabalho docente ─ a manifestar em nota seu repúdio e a ratificar sua defesa 

da equanimidade entre todo o corpo docente, independentemente do Departamento a que estejam vinculados professores e 

professoras. [Leia aqui a íntegra da Nota assinada pelo GT UNIFICADO e pelas Diretorias do SINDSCOPE e da ADCPII]. 

Mais uma vez também, o convencimento por parte da Reitoria dos motivos apresentados na nota, que ratificaram documento 

encaminhado anteriormente pelo SINDSCOPE, levou a mais uma Portaria no sentido de corrigir as diferenças de atribuição de carga 

horária aos docentes. Referimo-nos a Portaria Nº 1992 de 6 de junho de 2019, que, em uma espécie de “cobertor curto” buscou a 

equanimidade na alocação da força de trabalho docente, mas diminuiu em 2 horas e meia semanais o tempo das aulas dos estudantes. 

  

Continuamos firmes no propósito da necessidade de um diálogo entre os dois polos que, grosso modo, dividem o corpo docente – 

aquele que congrega docentes que exercem funções na estrutura institucional e o que congrega os professores e professoras regentes 

de turma. Sempre lutaremos pelo estabelecimento de políticas locais que efetivamente reflitam o atendimento das demandas 

docentes e contribuam para o fortalecimento da educação de qualidade que todos e todas almejamos.   

 

 

RAD/PTD 2019: EM DISCUSSÃO NO CONSUP 

 

 
 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1HkObdDxP6GlvivigPae7OZJNDmnlRTCg


Na sessão do CONSUP do dia 17 de junho de 2019, o Regulamento da Atividade Docente-2019 encaminhado pelo CONEPE e sem 

discussão prévia pela comunidade escolar não foi votado. Entenderam os Conselheiros, por quase unanimidade – 1 voto contra e 

duas abstenções – que o tema carece de maiores esclarecimentos. No sentido de garantir melhor análise e a participação da 

comunidade escolar, foi aprovada a formação de uma Comissão para organizar AUDIÊNCIA PÚBLICA agendada para o dia 29 de 

junho de 2019, às 13 horas, no Campus Tijuca II. 

O GT UNIFICADO SINDSCOPE-ADCPII, que desde setembro de 2018 ─ quando testemunhou a aprovação do RAD-2018 em 

sessão do CONSUP e encaminhou recurso a esse órgão de deliberação máxima no CPII ─ obtivera o compromisso de realização de 

Audiência Pública para a edição do RAD-2019, porém não havia tido sua reivindicação atendida. A minuta do RAD-2019 foi 

apresentada como fruto das discussões e análises no CONDEPAR e, com modificações, aprovada pelo CONEPE, sem que a 

comunidade escolar fosse ouvida. 

O GT UNIFICADO avalia positivamente a atuação do CONSUP, apoia e divulga a realização da Audiência Pública. Mais do que 

isso, convida a todos para que dela participem, disponibilizando todo o material que ao longo de quase um ano produziu a partir dos 

estudos que realizou, bem como o texto do RAD-2019 aprovado pelo CONEPE. 

Boletim nº 3/2019 de 18/02/19 

 

Boletim nº 4/2019 de 13/03/2019 

 

Boletim nº 7/2019 de 08/04/2019 

 

Boletim nº 8/2019 de 16/04/2019 

 

Boletim nº 11/2019 de 28/05/2019 

 

RAD APROVADO PELO CONEPE 

 

DIREITOS DOCENTES E CPPD: NOVAS AÇÕES  

Desde o mês de abril, buscamos contato e diálogo com a Comissão Permanente de Pessoal Docente, a fim de contribuirmos para 

que os prejuízos causados a docentes do Colégio pelo atraso na conclusão de processos relativos à gratificação por Reconhecimento 

de Saberes e Competências (RSC) e à progressão funcional sejam diminuídos e evitados. Não efetivamos, ainda, por falta de resposta 

da Comissão, estratégias por nós planejadas nesse sentido. 

 

Consultamos nossa assessoria jurídica, que indicou  que os docentes que possuem processos há mais de 90  dias sem manifestação 

por parte da CPPD, preencham e protocolem na Reitoria um requerimento (CLIQUE AQUI PARA ACESSAR O MODELO), com 

o objetivo de garantir seu direito a um procedimento administrativo  célere e de cessar os prejuízos financeiros  que a demora no 

pronunciamento deste órgão têm causado.  

 

Reafirmamos, mais uma vez, nossa disposição e disponibilidade para auxiliarmos na resolução dos possíveis impasses burocráticos 

presentes no momento atual.  

 

Lembramos que o contexto político que temos hoje não se apresenta favorável para os serviços e servidores públicos e que nosso 

plano de carreira, arduamente conquistado, deve ser acessado por todos e todas aqueles que possuem as condições para tal. 

  

Nenhum direito a menos! Para nenhum de nós! 

Protocole seu requerimento na Reitoria! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://adcpii.com.br/wp-content/uploads/2019/02/n03-18-02-19.pdf
http://adcpii.com.br/wp-content/uploads/2019/03/n-04-13-03-19.pdf
http://adcpii.com.br/wp-content/uploads/2019/04/n-07-08-04-2019.pdf
http://adcpii.com.br/wp-content/uploads/2019/04/n-08-16-04-19.pdf
http://adcpii.com.br/wp-content/uploads/2019/05/n-11-28-05-19.pdf
https://drive.google.com/open?id=11_kAxawvmsgpnheqx0SWxNR50lF8OI8_
https://drive.google.com/open?id=1euw6nIwqy26rAA_b00S5HKfX3L5-BW6J


AGENDA CULTURAL: 17ª FLIP 

 

Este ano, pensamos até em suspender o sorteio para a FLIP, por conta das questões financeiras impostas pela MP 873, que impede 

o desconto em folha dos associados, num ataque explícito aos sindicatos e associações de classe. Mas, como já tínhamos feito as 

reservas, e esse mês o desconto foi efetivado, achamos importante manter o tradicional incentivo da ida dos associados à FLIP, 

reconhecendo esse evento como um marco literário reconhecido e fundamental para nosso estudo e aprimoramento constantes. 

 

Sendo assim, decidimos sortear apenas 3 vagas sem a passagem, excluindo a participação da Diretoria, pois nossa situação financeira 

ainda é muito instável. 

 

Parabéns aos sorteados! 

 

Luiz David Vasconcelos 

Sandra Maria Candido de Vasconcelos 

Adriana Matos 
 
 

OBS.: Ainda temos uma vaga no quarto triplo. Quem tiver interesse em pagar 870 reais para ficar os 4 dias da FLIP na 

Pousada Gabriela, entre em contato com a ADCPII 

 

 

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 em julho serão nos dias 04/07 (quinta-feira) e 24/07 (quarta-feira). 

Das 11h 30min às 13h 30min. 

 

 


