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ASSEMBLEIA APROVA MANUTENÇÃO DA ADCPII COM UMA CONDIÇÃO:
MAIOR PARTICIPAÇÃO DOS ASSOCIADOS
No dia 17 de agosto de 2019, realizamos o 1º
Congresso da ADCPII: perspectivas para 2020. Após
discutirmos sobre o que temos de positivo e sobre os
problemas que enfrentamos na Associação, encaminhamos
propostas a serem apreciadas pela assembleia que ocorreu
em seguida.
Em todas as avaliações, a importância política da
ADCPII se destacava, evidenciada na sua história, nas lutas
que interna e externamente empreendeu/empreende, na
preocupação com a formação continuada de professores e
professoras, no “jeito” de exercer a militância, dentre
tantas outras de suas ações.
Ao refletirmos sobre os problemas que enfrentamos,
registramos, também com destaque, a pouca participação
nas lutas que precisam ser travadas atualmente, derivada
em parte, da diversidade de movimentos sociais dos quais participam muitos associados dentro e fora do colégio, do
individualismo e da falta de vivência do coletivo e de exigências burocráticas que sobrecarregam a docência. Destacouse, também, que essa pouca participação acontece num momento em que o desgoverno Bolsonaro estabelece
políticas perversas tanto no âmbito do CPII quanto em âmbito nacional e intensifica os ataques às diferentes formas
de ativismo social e sindical. Problemas relacionados à existência de dois espaços organizados de representação no
CPII também foram apontados, dificultando a participação e onerando financeiramente sindicalizados/associados com
o desconto de duas contribuições. A indefinição e/ou falta de delimitação de finalidades entre esses dois movimentos
sociais e a preferência pela filiação àquela que se apresenta no formato de sindicato e com representação nacional
foram também citadas. Identificamos ainda como problemas: excesso de trabalho; não liberação de carga horária para
o exercício dos mandatos das diretorias; o modo como se formam as chapas que se apresentam para a eleição dos
membros da Diretoria e do Conselho de Representantes e a falta de renovação do quadro de associados.
Listados os problemas e divididos em três grupos, os participantes propusemos soluções. Nas propostas
evidenciava-se a importância política da ADCPII – tendência que já verificáramos na análise dos questionários sobre o
mesmo tema – e, decorrente dessa importância, dois relatórios sinalizaram ações no sentido da continuação da ADCPII
como entidade representativa dos docentes condicionando essas ações à possibilidade de empreendermos estratégias
no sentido de promover a maior mobilização de associados. Em apenas um relatório e não por unanimidade, apontouse a extinção da ADCPII e/ou a unificação das duas entidades representativas.
Na Assembleia apresentamos as propostas do 1º Congresso Interno: perspectivas para 2020, colocando em
votação a manutenção ou não da ADCPII.
Por 13 votos a favor, 7 contra e 2 abstenções, a Assembleia deliberou pela manutenção da ADCPII. Deliberação
que se fez acompanhar da formação de um grupo de trabalho que teria como tarefa levar essa discussão ao maior
número possível de associados em seus respectivos campi de lotação, acolhendo todos e todas que se dispusessem a
garantir a manutenção da associação. Formado esse grupo, agendamos o dia 22 de agosto para a realização da 1ª
reunião. Por deliberação também da Assembleia, decidiu-se que, se a resposta a essas ações não lograr êxito, –
ratificando que estamos nos propondo a resolver o problema da falta de “braços, corações e mentes” para viabilizar
a atuação política da entidade –, teremos que enfrentar na próxima Assembleia, agendada para o dia 10 de outubro
de 2019, a confirmar, a possibilidade de fechamento/unificação da ADCPII.

PARA A MANUTENÇÃO DA ADCPII, VOCÊ É FUNDAMENTAL
No dia 22 de agosto, em atendimento ao que fora deliberado pela Assembleia do dia 17, o Grupo de
Trabalho – doravante designado GT de Mobilização – realizou sua primeira reunião.
Como ação, o GT aprovou mobilizações nos campi e um Encontro de todos e todas que desejem se
comprometer com a continuação da ADCPII, no dia 19 de setembro.
Fica o convite especial para todos e todas que estão comprometidos ou desejam se comprometer com a
permanência da ADCPII : no dia 19 de setembro às 18:30h, na sede da ADCPII.

PERDAS PARA OS APOSENTADOS NOS REAJUSTES DE AGOSTO DE 2019
Na primeira semana de setembro/2019 (contracheque de agosto de 2019), está prevista a
incorporação aos vencimentos da terceira e última parcela da Reestruturação da Carreira do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico (EBTT) fruto de um acordo sindical negociado durante o governo Dilma Roussef em
2015 e assinado em julho de 2016, pelo então presidente Michel Temer, após aprovação pelo Congresso
Nacional (Lei nº 13.325/2016).
Esse acordo prevê a reorganização da carreira docente com percentuais constantes entre os Regimes
de Trabalho e Retribuição de Titulação (RT), bem como o retorno de steps (degraus) entre as Classes e Níveis,
visto que, desde as alterações ocorridas na carreira em 2008 e 2012, a diferença entre níveis e classes não
possuía mais lógica, deixou de ter percentuais fixos. As tabelas salariais, desde 2016, passariam, de modo
gradual, a garantir percentuais mais estruturados e fixos. Para tal, foi preciso conceder reajustes variados.
Portanto, os reajustes praticados nessa etapa serão diferenciados, ou seja, não lineares. O que cada docente
irá receber dependerá da classe e nível a que pertence, bem como do regime de trabalho e da formação
acadêmica.
Entretanto, há discordâncias quanto a essa forma de estruturação da carreira docente no que se
refere às perdas de valores que ocorrerão, por exemplo:
1. a diferença do Vencimento Básico (VB) entre os regimes de trabalho de 20h e 40h passa a ser de 40%
(não mais o dobro) e entre 20h e DE passa a ser de 100%;
2. no achatamento do salário do professor aposentado, com a criação de novos níveis ao final da
carreira. Nesse caso, muitos docentes que se encontravam no topo da carreira quando se
aposentaram agora se encontram em níveis mais baixos e com uma menor remuneração em
comparação ao topo da carreira atual.
Caso queira ver os valores da última tabela, acesse o boletim nº 17 da ADCPII em http://adcpii.com.br/.

ENCONTRO DOS APOSENTADOS
Encontro no dia 13 de
setembro, 6ª feira, às 13h30
na portaria.
Local: Rua Cosme Velho, 1105

Casa Roberto Marinho

Visita à exposição Djanira: a memória de seu povo,
à exposição Estrangeiros e aos jardins de Burle Marx.
Após a visita guiada, faremos um lanche na Cafeteria Metiers.
Inscrições pelo telefone da ADCPII até o dia 12 de setembro.

