
 

 

 

 

 
 

 NOSSA MENSAGEM DE INÍCIO DE ANO LETIVO 

Queríamos muito começar o novo período letivo do mesmo modo que terminamos 2019: COM FESTA E LIVROS 

[Veja as fotos]. Queríamos saudar todos e todas sem que tivéssemos que anunciar, como ora fazemos, a agenda de lutas 

que teremos pela frente em 2020.  

 

Essa agenda se impõe como urgente e necessária de ser travada como resposta aos ataques que são dirigidos a nós 

servidores(as) públicos(as) da área de Educação, mas não só. 

 

No âmbito da ADCPII, estamos às voltas para superar a crise financeira que atravessamos e que nos aproxima da 

equivalência entre receita e despesa. Precisamos de, a todo custo, aumentar a receita da ADCPII para que possamos: 

continuar nossa política de subsídios aos docentes no processo de formação continuada; cumprir as obrigações 

trabalhistas de seus três funcionários, assessoria jurídica e demais prestadores de serviço; cumprir os contratos de 

locação, luz e água firmados com a Direção Geral do Campus São Cristóvão II; pôr em marcha o projeto de edição da 

Revista Educação em Pauta, dentre tantos outros projetos que se encontram suspensos. 

 

Na esfera da política no Colégio Pedro II, a luta que há dois anos travamos para que aproximadamente 10% de seu corpo 

docente tenha seus direitos de progressão funcional e de retribuição por RSC garantidos permanece sem êxito. Apesar 

de todos os esforços em garantir que a Regulamentação da Atividade Docente para 2020 fosse revista de modo a garantir 

a distribuição da força de trabalho de modo equânime entre todos e todas, evitando-se a sobrecarga das tarefas daqueles 

que assumem a regência das turmas, a prática que se apresenta mais uma vez é o mesmo velho formato usado pela 

Reitoria: “as turmas a serem atendidas são essas – nas disciplinas regulares, na recuperação, no NAPNE – entupam seus 

cartões e não se esqueçam da pesquisa e da extensão”. Essa velha prática de administrar por Portarias insiste em 

permanecer, esvaziando-se o poder deliberativo que deveria emanar do Conselho Superior, comprometendo a gestão 

democrática internamente. 

 

Como se não bastasse, a política emanada do desgoverno atual agrava todo esse quadro de ataques. A Reforma da 

Previdência, aprovada em 2019, reduzirá, a partir de março de 2020, nossos salários em decorrência do aumento da 

alíquota da contribuição previdenciária. A Reforma Administrativa em breve chegará ao Congresso e as justificativas 

para sua aprovação já se apresentam na propaganda da mídia e nas falas ministeriais que, repetidas à exaustão, nos 

apresenta como “parasitas”. Os princípios da gestão democrática e da autonomia nas instituições de ensino consagrados 

na Constituição e na LDB pelos quais tantas outras lutas foram necessárias, são “jogados ralo abaixo” na edição de 

medidas provisórias. Portarias emanadas do MEC são editadas retirando direitos – o da concessão de RSC, por exemplo 

– ratificando o projeto político de desobrigação do Estado no atendimento à educação para todos. 

 

Pedimos desculpas por começarmos desse jeito. Entretanto, reafirmamos nossa disposição para essas tantas lutas e, 

sobretudo, nossa ESPERANÇA de que alguma vitória teremos para comemorar ao final do ano letivo que se inicia. 

Temos certeza de que possíveis e desejadas comemorações só serão possíveis se ESTIVERMOS JUNTOS.  

 

 

 

 

 

 

 

Associação de Docentes do Colégio Pedro II 

Boletim Eletrônico nº 01/2020 

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2020 

https://drive.google.com/open?id=1KhHqYqyIfif-F2vPD_TLIEbcfImhESeZ


 

 

SEM ÁGUA, XINGADOS DE PARASITAS, RECEBENDO DE 
“PRESENTE DE NATAL” A MP914, DIRETORIA E CONSELHO DE 

REPRESENTANTES PERMANECEM EM LUTA NAS FÉRIAS E … 

 

 

 

 … SUBSCREVEM O MANIFESTO DA ÁGUA 

Publicado no Facebook e transmitido por Ws, disponibilizamos por aqui para dar ciência a todos e todas de seu conteúdo. 

Leia aqui 

 

… REAGEM, EM NOTA, ÀS OFENSAS DO MINISTRO PAULO GUEDES 

 

E em nota, traduzindo nossa absoluta indignação, declaramos: 

 

NÃO SOMOS UM PROBLEMA, SOMOS A SOLUÇÃO! 

PARASITAS NÃO SOMOS NÓS!!! 

 

Leia aqui 

 

 

 

… EM BRASÍLIA, ENTREGAM CARTA AOS PARLAMENTARES COM ARGUMENTOS 
CONTRÁRIOS À MP914 

Clique no link abaixo e ouça a íntegra da Carta. 

 

Ouça aqui 

 

 

 

… APOIANDO A LUTA DE TRABALHADORES DA PETROBRAS 

 

 

 

A Diretoria e o Conselho de Representantes declaram seu apoio à greve nacional 

dos trabalhadores da PETROBRAS. Solidarizam-se com sua luta em defesa de seus 

empregos, da soberania nacional e do direito constitucional de greve. Repudiam as 

demissões e a política de privatizações e de preços, praticada pelo atual 

desgoverno, que garantem lucros ao mercado e oneram a sociedade. 

 

 
Imagem: Sinasefe - SP 

https://drive.google.com/open?id=1IOZSzNNsKck47nk6kfgp2Zhc1eP42-K7
https://drive.google.com/open?id=1IOZSzNNsKck47nk6kfgp2Zhc1eP42-K7
https://drive.google.com/open?id=1LQDCNsRw8u_uzUcTF1U7U9pzo0x-wSme
https://drive.google.com/open?id=12EqN0b_28s5aGLg6fT08Po01Rr6v8cJV


… APOIANDO E PARTICIPANDO DA LUTA DE TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO 
CONTRA OS ATAQUES DO DESGOVERNO ATUAL 

Os atos dos Ministros Weintraub e Paulo Guedes – todos os até agora editados – representam um ataque a todos os 

direitos que, fruto de muita luta, conquistamos. Não é outra a intenção do Ofício Circular Nº 8/20207 GAB/SPO/SPO-

MEC e as reinterpretações que dele fazem os Reitores, em seus espaços de micropoderes, determinando – pasmem – a 

suspensão, por tempo indeterminado, de diversos direitos de servidores nas instituições de ensino. 

 

A Diretoria e o Conselho de Representantes da ADCPII repudiam esses Atos e apoiam e divulgam as notas emitidas 

pelas entidades sindicais que nos representam – ANDES, FASUBRA e SINASEFE [LEIA AQUI] e na 

MANIFESTAÇÃO PÚBLICA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UFRJ [LEIA AQUI]. 

 

Precisamos exigir que o CONSELHO SUPERIOR DO CPII também se manifeste! Precisamos ESTAR JUNTOS para 

reagir aos ataques. 

 

… ANALISANDO A EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019,  
RESULTADO DA DESASTROSA E PERVERSA REFORMA DA PREVIDÊNCIA 

No Boletim Eletrônico anterior, publicamos os primeiros resultados de nossas pesquisas sobre a Emenda Constitucional 

103/2019 – a que resultou em alterações perversas aos docentes da rede federal de ensino. 

 

Continuamos neste número apresentando os requisitos para aposentadoria definidos na EC 103 e como se fará o cálculo 

dos benefícios até que seja promulgada lei que o regulamente. [Leia aqui] 

 

No próximo Boletim, continuaremos a divulgar novas análises que estão em curso. 

 

 

AGENDA DE LUTAS PARA LEMBRAR QUE POSSÍVEIS VITÓRIAS 
DEPENDEM DA PARTICIPAÇÃO DE TODOS  

 

https://drive.google.com/open?id=15dIQh3ZpNV3WqjHDmOCMrZlte5oySQLy
https://sintufrj.org.br/2020/02/ufrj-repudia-atos-do-governo/
https://drive.google.com/open?id=1y8hT3NtsTiivR6u12RQ3zUwPqdD2Zr6b


 
 

 

 À AVALANCHE DE ATAQUES DO PLANALTO CENTRAL 
SOMAM-SE “OS DOMÉSTICOS” 

 

 

AS AMEAÇAS À PERDA DE DIREITOS DA CONCESSÃO DO RSC:  
PREPARANDO A RESISTÊNCIA 

A luta por uma carreira digna e decente para o magistério federal não vem de agora! Foram muitos e muitos anos de 

reivindicações, idas ao MEC, ao Congresso Nacional, reuniões, debates, assembleias, greves, ... enfim, de LUTA! 

Essa carreira é fundamental para que tenhamos profissionais que queiram e possam se dedicar ao 

ensino/pesquisa/extensão de qualidade, em que o saber e o compromisso com a instituição pública sejam o norte da 

profissão.  

Em dezembro de 2012, foi aprovada a Lei 12.772 e com ela vieram mudanças na carreira EBTT (Ensino Básico Técnico 

e Tecnológico). Essa lei alterou os Regimes de Trabalho Docente existentes, as Classes e Níveis, as formas de 

Progressão, Promoção e Avaliação, instituiu Professor Titular e o RSC (Reconhecimento de Saberes e Competências). 

Também definiu as atribuições da CPPD (Comissão Permanente de Pessoal Docente), comissão esta eleita por seus 

pares e responsável pela formulação e acompanhamento da execução da política de pessoal docente. Dentre as suas 

tarefas cabe à CPPD acompanhar os processos de Professor Titular, de RSC, de desempenho dos docentes para fins de 

progressão e promoção funcional, por exemplo. 

Infelizmente, iniciamos o ano de 2020 com três situações extremamente preocupantes para o corpo docente do CPII. 

Primeiro: o mandato dos atuais membros da CPDD para o período 2018/2019 se encerrou e nova eleição (que deveria 

ter iniciado o processo em outubro/2019) não foi até agora aprovada pelo CONSUP. No dia 15 de janeiro/2020, a 

ADCPII e o SINDSCOPE encaminharam ofício ao CONSUP [Leia aqui] solicitando uma Sessão Extraordinária para 

iniciar o processo eleitoral da nova CPPD (veja em anexo) e até agora não obtivemos resposta. Também no dia 15 de 

janeiro de 2020, o reitor do CPII emitiu uma portaria, a de nº 140, prorrogando o mandato dos membros da atual CPPD 

até a finalização do processo eleitoral da nova CPPD, porém não sabemos se essa alternativa irá se concretizar.  

https://drive.google.com/open?id=190r3ogQUxmww5LVVbRDGadEPUrdzRMd6


Segundo: apesar das tentativas da ADCPII e do SINDSCOPE, durante o ano de 2019, de reivindicar que os processos 

de RSC que já possuíam duas ou três avalições positivas dessem prosseguimento, ou seja, mais de 50% de aprovação, 

estes continuam paralisados (alguns protocolados em 2017) com a justificativa de que a PROGESP não os aceitaria. Já 

a PROGESP diz que a CPPD é que não encaminha os processos. 

Terceiro: O MEC, em 6 de fevereiro de 2020, emitiu a Portaria nº 207, alterando o CPRSC (Conselho Permanente para 

Reconhecimento dos Saberes e Competências), conselho esse responsável pelo estabelecimento dos procedimentos 

nacionais para a concessão do RSC, com o claro propósito de prejudicar os docentes da carreira EBTT e coibir a 

aprovação do RSC. 

Postas estas questões, não nos resta outra saída a não ser nos organizarmos e lutarmos para que a nossa carreira seja 

respeitada e implantada plenamente.  

→ Não é possível ficarmos sem uma CPPD forte e atuante! 

→ Não é viável termos tantos processos paralisados, atrasados, sofrendo interferência da PROGESP, prejudicando um 

número substancial de docentes! 

→ Não é aceitável que esse desgoverno, por meio do Ministério da Educação, implante perdas salariais e de direitos, 

tentando transformar a carreira EBTT em uma carreira desestimulante e injusta para com os professores! 

 

 

 

 

Dia 19/02/2020 (quarta-feira), às 16h, na 

sede da ADCPII, teremos uma reunião 

conjunta ADCPII/SINDSCOPE para 

tratarmos dessas questões. 

 

Venha! Participe! 

Temos que transformar a nossa 

INDIGNAÇÃO em AÇÃO!!! 
 
 

 

 

 

A CRISE FINANCEIRA QUE A ADCPII ATRAVESSA: COMO MINIMIZÁ-LA? 

Conforme divulgado no último Boletim Eletrônico da ADCPII, de 19/1/2019, é de extrema importância que cada 

associado atualize, no site do SIGEPE, sua contribuição mensal à ADCPII, o mais rápido possível. 

 

Como determina seu Estatuto, a mensalidade é de 0,5% dos vencimentos de cada associado. Entretanto, há mais de 

cinco anos que essa contribuição não vem sendo atualizada. Agora, com as novas regras do SERPRO, que processa os 

descontos nos contracheques do servidor, essa atualização pode ser feita e, para nós, ela é IMPRESCINDÍVEL! 

 

Nossas despesas aumentaram substancialmente nesses últimos cinco anos e, sem essa atualização, não poderemos 

continuar a cumprir os objetivos definidos, desde 1984, por seus filiados, como o de defender os direitos dos docentes 

do CPII, incentivar a valorização e o aperfeiçoamento profissional de seus associados, promover encontros culturais e 

publicações voltadas para a práxis pedagógica, dentre outros. 

 

Desde que iniciamos a campanha de atualização das mensalidades, somente 6,5% dos nossos associados efetivaram a 

autorização no SIGEPE. Isso é muito pouco! 

  

Portanto, você associado que nos lê agora e ainda não fez a sua atualização, acesse ainda hoje o site do SIGEPE, siga as 

instruções em anexo [Acesse aqui] e nos envie o e-mail de confirmação, assim que todo o procedimento for concluído. 

É fácil, é simples, mas qualquer dúvida procure os funcionários da ADCPII. Eles estarão disponíveis para ajudá-lo(la). 

 

Não esqueça! 

Contamos com você para que nossas lutas, direitos e encontros continuem a existir!!! 

https://drive.google.com/open?id=15yuHdZuJJ7CPeUzXYJM6UdHF9sF5hHSi


E SE AÇÕES POLÍTICAS NÃO FOREM VITORIOSAS, OS 
PLANTÕES JURÍDICOS TALVEZ SE FAÇAM NECESSÁRIOS 

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 março serão nos dias 05 (quinta-feira) e 25 (quarta-feira). 

Das 11h 30min às 13h 30min. 


