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GRANADAS CONTINUAM SENDO ATIRADAS NOS SERVIDORES
PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO…

… FUNDEB: A LUTA AGORA é NO SENADO
Nas próximas semanas, a proposta de Novo Fundeb deve ser votada no Senado Federal. O texto a ser 
aprovado representa um #FundebPraValer e um #FundebComCAQ (Custo aluno-qualidade) – portanto, 
é apoiado pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação e diversas entidades e movimentos que 
lutam pelo direito à educação. Vamos pedir aos senadores/as que aprovem integralmente, sem desta-
ques, a proposta já aprovada na Câmara dos Deputados.

Como podemos participar?

•	 nos tuitaços, sempre usando as hashtags #FundebPraValer e #FundebComCAQ, marcan-
do os senadores;

•	 acessando o Kit Mobilização para encontrar cards para twitter, whatsapp, insta-
gram,	facebook,	além	do	perfil	de	senadores	no	twitter.

Assista ao vídeo clicando aqui 

… REGIME JURÍDICO ÚNICO (RJU) AMEAÇADO
O Regime Jurídico Único (RJU) é o instrumento instituído na Constituição de 1988 que os governos usam 
na gestão das carreiras de servidores públicos. A política neoliberal do governo Fernando Henrique Car-
doso por meio de uma Emenda Constitucional (EC/19/1988) pretendia alterar um de seus artigos que 
comprometeria a conquista alcançada com a instituição do RJU. Uma ação de inconstitucionalidade 
movida por partidos de oposição foi vitoriosa no STF que em 2007 conseguiu por liminar sustar a EC/19.

No dia 13 de agosto de 2020, o presidente do STF colocou em pauta o julgamento do mérito dessa limi-
nar. Embora, nesse dia tenha retirado da pauta, remarcou-o para o dia 30 de agosto de 2020.

Confira,	a	seguir,	o	que	se	pretende	fazer	com	mais	uma	conquista	dos	servidores	públicos!

FONTE: hTTP://PORTAL.STF.JUS.BR/PROCESSOS/DETALhE.ASP?INCIDENTE=11299 

Texto original do Art. 39 da Constituição Texto alterado pela EC/19/98

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios instituirão, no âmbito de sua com-
petência, REGIME JURÍDICO ÚNICO e PLANO de 
CARREIRA para os servidores da administração 
pública direta, das autarquias e das fundações 
públicas. (Vide ADIN nº 2.135-4)

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios instituirão CONSELHO de POLÍTICA 
de ADMINISTRAÇÃO e REMUNERAÇÃO de PES-
SOAL, integrado por servidores designados pelos 
respectivos Poderes. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) (Vide ADIN nº 2.135-4)

https://campanha.org.br/noticias/2020/08/03/kit-de-mobilizacao-fundebpravaler-fundebcomcaq-reta-final-do-senado-federal/
https://drive.google.com/file/d/1kSDHfXCqQZbRIZrsyf3uNnxSWAV2t-fT/view
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… AUSêNCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA OS MAIS VULNERá-
VEIS à PANDEMIA DA COVID-19

Continua nossa corrente de SOLIDARIEDADE aos que precisam e não podem aguardar que o Estado seja 
ágil	na	proposição	e	implementação	de	políticas	eficazes.	

Clique neste link e veja as campanhas que precisam de nossa ajuda

https://drive.google.com/file/d/1R_T5GjPxrQdBXUZH1G_PIKugkrldFrQD/view
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NÃO BASTASSEM AS GRANADAS, TEMOS TAMBéM AS BOMBAS…

… QUE SÃO DIVULGADAS NA GRANDE IMPRENSA

No dia 16 de agosto de 2020, o colunista Ancelmo Gois, dando voz a um grupo de pais de estudantes do 
CPII e demonstrando desconhecimento do trabalho que aqui fazemos, noticiou “que desde o início da 
pandemia não foi apresentando um plano para a realização de aulas remotas”. 

A Diretoria e o Conselho de Representantes disponibilizam neste boletim eletrônico documentos, den-
tre	tantos	que	estão	disponíveis	no	site	oficial	do	Colégio	Pedro	II	e	nos	blogs	de campi, que informam 
sobre o planejamento/execução das atividades remotas, bem como dos princípios que devem nortear 
o estabelecimento de protocolos em tempos de suspensão das atividades presenciais.

•	Nota do Conselho Superior à comunidade escolar  (Leia aqui);

•	Ofício encaminhado à Reitoria do CPII pelo Coletivo de Responsáveis por estudantes (leia aqui). 

Por	fim,	lamentam	a	nota	publicada	na	referida	coluna	e	respondem,	nos	termos	a	seguir.

Poxa, Ancelmo Gois

Valeria a pena ouvir mães/pais/responsáveis, servidores docentes e técnicos e, princi-
palmente, estudantes, todos eles representantes legítimos no Conselho Superior da es-
cola.	Valeria	a	pena	uma	busca	no	site	oficial	do	Colégio	Pedro	II	e/ou	nos	blogs	de	seus	
campi,	para	verificar	o	trabalho	que	estamos	desenvolvendo.	A	Diretoria	e	o	Conselho	
de Representantes da ADCPII lamentam profundamente a nota publicada em sua colu-
na no dia 16 de Agosto. Entendemos que a imprensa tem papel importante a exercer no 
sentido de garantir a qualidade da educação pública para todas e todos.

No entanto, essa garantia só será possível se cuidarmos da divulgação de informações 
efetivamente fundamentadas sobre as atividades remotas no Colégio Pedro II.

 

... QUE EXPRESSAM A FALTA DE DIáLOGO COM A GESTÃO NO CPII 
Muitos problemas persistem sem solução retardando ainda mais a concessão de direitos – RSC, RT, 
progressões e acelerações funcionais, dentre outros – a muitos professores e professoras do Colégio 
Pedro II

Acreditando que o diálogo seja o melhor caminho para a proposição de políticas que busquem sanar 
as perdas impostas ao corpo docente, ADCPII e SINDSCOPE solicitaram, por ofício, que a gestão do CPII 
recebesse as diretorias das duas entidades, suas assessorias jurídicas e a CPPD Pró-Tempore.

http://www.cp2.g12.br/images/comunicacao/NOTA_DO_CONSUP_%C3%80_COMUNIDADE_ESCOLAR_07.08.20.pdf
https://drive.google.com/file/d/1zKDdnNGcukL0AN5EttXLWd6MQiNqfTos/view
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Leia a seguir o ofício encaminhado à Reitoria.
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 A PARTICIPAÇÃO DE TODOS E TODAS é FUNDAMENTAL 

... NAS ASSEMBLEIAS
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... NAS AUDIêNCIAS PÚBLICAS 

A ADCPII e o SINDSCOPE organizaram duas Audiências Públicas – 6 e 13 de agosto. Em cada uma delas, 
mais de meia centena de professores esteve presente. Uma pergunta orientou o debate: que ações po-
demos	propor	a	fim	de	assegurar	os	direitos	docentes	não	garantidos	ao	longo	dos	últimos	anos?	

Confira	os	encaminhamentos	aprovados	na	1ª	e	na	2ª	audiência.

...NA PARTICIPAÇÃO E NA DIVULGAÇÃO DAS CAMPANhAS

SEJA AVALIADOR(A) 

https://drive.google.com/file/d/17gs7rxWIBdDxXCyrm6fh5KaQFKIJdoN0/view
https://drive.google.com/file/d/192kOZl4O-t4ozwc9QYv-M9ySTBbpZOOC/view
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DIALOGA, OSCAR
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EXPEDIENTE NA ADCPII


