
 
 
 
 
  

 

ELEIÇÃO PARA DIRETORIA E  
CONSELHO DE REPRESENTANTES 

No dia 8 de novembro de 2019, o processo para eleição da nova Diretoria e do novo Conselho de 

Representantes foi concluído. 

A chapa “(RE)EXISTIR PARA RESISTIR” foi eleita para assumir o mandato no biênio 2020-2021.  Veja 

quem são seus membros, o campus em que estão lotados e o departamento pedagógico a que pertencem. 

 

Para o mandato em 2020, foi eleito um Conselho de 

Representantes formado pelos seguintes associados. 

 
 

• Jurema Gomes da Silva / Vania Maria de Souza Alvarim 

• Silvia Regina Guimarães Morgado / Yvonne Maria de Castro 

Araujo 

• Solange Garritano Sepe / Wilma Maria Costa 

• Silvana Martins Bayma / Elaine Corrêa Barbosa Ramos  

 
 

 

• Luiz Paulo dos Santos Monteiro / Daniel Vilaça dos Santos 
 

 

• Andrea Müller Garcez / Regina Coeli Moura de Macedo 

• Denise Santos Lima / Marilza Maia de Souza de Paiva 

 

 

 

• Lúcia Maria de Baère Naegeli/ Wolney Vianna Malafaia 
 

CAMPUS CENTRO (TITULAR/SUPLENTE) 

• Tiago Cavalcante da Silva/ Margarete Batista Dias 
 

CAMPUS HUMAITÁ II (TITULAR/SUPLENTE) 

• Gilda Moreira dos Santos / André Luiz Alves Caldas Amora 

 
 

APOSENTADOS (TITULAR/SUPLENTE) 

CAMPUS REALENGO II (TITULAR/SUPLENTE) 

CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO I 

(TITULAR/SUPLENTE) 

CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO III (TITULAR/SUPLENTE) 

Associação de Docentes do Colégio Pedro II 

Boletim Impresso  

Dezembro/2019 

Que a Diretoria “(RE)EXISTIR PARA 

RESISTIR” tenha êxito na tarefa que 

assume e que se reafirme o compromisso 

assumido pela ADCPII, ao longo de seus 35 

anos de existência, de pensar 

coletivamente e de propor ações que visem 

à construção de uma educação para a 

cidadania, a diversidade e a democracia. 



Fonte: SINDOif Seção Sindical do ANDES-SN 

APROVAÇÃO DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA ATINGE SERVIDORES: 
SALÁRIOS DE ATIVOS E APOSENTADOS SÃO CONFISCADOS 

A aprovação da Reforma da Previdência no Senado, no último dia 22 de outubro, além de alterar de forma 

drástica o tempo de contribuição e o cálculo da aposentadoria de trabalhadores e trabalhadoras, impõe, 

também,  decorridos 90 dias após sua promulgação, a alteração das alíquotas do desconto previdenciário. No 

caso dos docentes do Colégio Pedro II, a Reforma acarretará o aumento da alíquota e a consequente redução 

de salários e aposentadorias. 

Estudos realizados pela Seção Sindical do ANDES-SN no IFRS – SINDOif – indicam os valores do desconto 

previdenciário para professores(as) EBTT com DE que ingressaram antes de fevereiro de 2013, apontando 

que, ao contrário do que vem sendo divulgado, direitos trabalhistas de servidores já aposentados serão, sim, 

confiscados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamanho ataque aos direitos e salários dos que constroem a riqueza do país suscita perguntas que permanecem 

sem respostas: por que reajustar alíquotas dos que já descontam e não cobrar nada dos bancos que, em sua 

maioria, são os grandes devedores da Previdência? Que destino terão esses recursos? O que faremos para 

impedir que estas medidas se materializem? 

A Diretoria “(RE)EXISTIR PARA RESISTIR” convida o corpo de associados para, COLETIVAMENTE, 

buscar respostas às perguntas acima e participar do Grupo de Trabalho cuja agenda de reuniões é divulgada 

em nossos meios de comunicação digital. É urgente: todos quantos forem os interessados precisam participar 

das ações que contribuam para que as medidas perversas impostas pela Reforma da Previdência não se 

efetivem e venham a exaurir os nossos direitos.  

 

OBSERVATÓRIO DA EDUCAÇÃO DEMOCRÁTICA CARIOCA:  
ADCPII DIVULGA E APOIA  

No dia 25 de novembro de 2019, participamos – Diretoria, Conselho de Representantes e ex-colegas do 

Professor de História do CPII – da cerimônia de lançamento do OBSERVATÓRIO DA EDUCAÇÃO 

DEMOCRÁTICA, iniciativa do Mandato Coletivo do Vereador Tarcísio Motta. 

A Diretoria e o Conselho de Representantes da ADCPII referendam essa iniciativa e de pronto firmam o 

compromisso de compartilhar as missões a que se destina o Observatório, por entender a urgência de 

organização da luta contra os ataques que a Educação vem sofrendo. 



Apoiam, louvam e divulgam a criação desse espaço “permanente de monitoramento do direito à educação 

democrática e emancipatória, ao pleno exercício da liberdade de ensino e à pluralidade de concepções 

pedagógicas”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A RECEITA ATUAL DA ADCPII EM BREVE NÃO SERÁ SUFICIENTE PARA 
COBRIR AS DESPESAS: O QUE PODEMOS FAZER? 

A ADCPII atravessa um período em que a receita proveniente das contribuições de seu corpo de associados 

mal cobre as despesas com pagamento de salários e encargos de seus três funcionários, advogados, aluguel, 

subsídios para eventos e para formação continuada de docentes, dentre outras despesas. Verifique os 

balancetes disponíveis no site oficial da ADCPII (www.adcpii.com.br). 

No governo Bolsonaro houve uma tentativa de se impedir este desconto e, agora, surge a necessidade de um 

novo contrato e de uma atualização no sistema informatizado de descontos (que terá ônus para a entidade). 

Assim, será necessária uma nova autorização do desconto do associado para a ADCPII, no SIGEPE, para que 

os descontos sejam efetivados nos serviços do SERPRO. 

Com esta nova autorização, os descontos (os mesmos 0,5%) serão feitos sobre os valores atuais dos 

vencimentos, o que poderá gerar um aumento na atual receita da ADCPII. Muitos descontos estavam sendo 

feitos nos valores antigos por conta da dificuldade operacional que tínhamos para estas atualizações no sistema 

do SERPRO. 

Para que isso ocorra, será necessário que cada associado autorize explicitamente o desconto no sistema 

do SIGEPE e avise de imediato a ADCPII, pois o prazo para a ADCPII incluir a atualização no sistema 

é pequeno. 

No momento podemos adiantar que poderá ser feito tanto pelo aplicativo móvel, como também, pelo site do 

SIGEPE. 



Em breve entraremos em contato com os associados que não conseguiram efetivar a autorização no sistema 

SIGEPE para explicar melhor como esse procedimento deverá ser feito. É importante que cada associado saiba 

ou providencie a senha e login de acesso ao SIGEPE. 

COMEMORAÇÃO EM DOSE DUPLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ADCPII RECEBE MOÇÃO DE LOUVOR NA CÂMARA DOS VEREADORES E 
A ENTREGA A QUEM FAZ JUS:  

ASSOCIADAS E ASSOCIADOS 

No dia 8 de outubro de 2019, no Plenário Teotônio Vilela da Câmara Municipal do Rio de Janeiro foi 

consignado nos anais dessa Casa Legislativa MOÇÃO DE LOUVOR E RECONHECIMENTO à 

ASSOCIAÇÃO DE DOCENTES DO COLÉGIO PEDRO II – ADCPII.  

A moção – entregue em cerimônia no mesmo plenário no dia 25 de novembro – justifica-se “por ter (a 

ADCPII) contribuído para a história coletiva de luta por uma educação crítica, laica, popular, democrática e 

de qualidade e pela sua insistência na construção de um mundo onde a igualdade, a justiça social e a 

solidariedade sejam companheiras permanentes.”  

No entendimento de que a contribuição e a insistência que motivaram a entrega dessa moção são méritos de 

todas(as) associados(as), enviamos a quem de direito deva ser conferida a homenagem: cada um de nós. 

Talvez, seja esse o melhor presente que venhamos a receber nos festejos que marcam o final de 2019.    


