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PEC 186:
o avanço da
Contrarreforma
Administrativa

Para saber mais, recomendamos
a leitura do texto
[clique aqui]
e assista ao vídeo [clique aqui]
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SEM VACINAS PARA TODOS,
NÃO DIMINUIREMOS AS MORTES POR COVID-19
A ciência alerta, de há muito, que, para a erradicação da pandemia de Covid-19, se faz necessário e urgente que 70% da população seja vacinada e que o uso de máscaras, o distanciamento e a higienização
das mãos devem ser hábitos que por longo tempo ainda precisam ser observados por todas e todos.
O desgoverno no Brasil, ainda em março de 2020, quando a OMS decretou a pandemia, iniciou uma política cujas consequências levaram ao quadro dramático que hoje vivemos: mais de 280 mil brasileiros
perderam a vida, famílias inteiras choram a perda de seus entes queridos e a população assiste consternada à contabilização de seus mortos.
Aquilo, que de imediato deveria ter sido feito para que isso fosse evitado, não foi providenciado. Nenhuma campanha foi divulgada para esclarecimento da população sobre medidas de prevenção. Em seu
lugar, víamos perplexos um governo agindo na contramão da ciência: aparições sem máscara, em aglomerações, além de depoimentos de caráter negacionista – “é só uma gripezinha”, “cloroquina cura”.
Não parou aí sua política genocida. Com relação à vacina, cometeu, pelo menos, três erros imperdoáveis, segundo especialistas do campo médico:
•

O governo federal não comprou, antecipadamente, as vacinas. Não fosse pelo Butantan e a Fiocruz,
não teríamos nenhuma vacina. Os contratos, a exemplo do que fizeram outros países como Chile,
Colômbia, Reino Unido e integrantes da UE, não foram negociados. Outros contratos foram recusados – o da Pfizer, por exemplo – enquanto outros países, como os EUA , assinaram os mesmos
termos de contrato;

•

Falta de definição sobre quem deveria receber a vacina primeiro, dentro de grupo de prioridades.
Cada município criou suas próprias regras. Definiu-se trabalhadores da saúde, mas sem especificar
quais se enquadrariam na prioridade. Resultado: esteticistas, dermatologistas etc. foram vacinados
antes de idosos com mais de 80 anos, em algumas cidades;

•

Falta de treinamento que provocou desperdício de doses.

O Brasil, que tem o melhor sistema de imunização reconhecido internacionalmente e é capaz de imunizar mais de 60 milhões de pessoas por mês, lamentavelmente, é hoje o que mais registrou mortes
diárias pela Covid-19.
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PELA MANUTENÇÃO DO GT CENTRAL-CONSUP NO CPII
A Diretoria e o Conselho de Representantes da ADCPII, por ofício, solicitou ao CONSUP a continuidade
do GT Central no ano de 2021 e a sua transformação posterior em um fórum permanente do Colégio
que auxilie o CONSUP nas discussões político-pedagógicas travadas na instituição.
[Leia aqui a integra do Ofício]

EM CARTA À COMUNIDADE,
ADCPII REAFIRMA A IMPORTÂNCIA DO CONSUP
Mais uma vez a Diretoria e o Conselho de Representantes da ADCPII dirigem-se à comunidade escolar
e acadêmica do Colégio Pedro II para falarem sobre dois assuntos que afetam todos e todas desta comunidade:
(1) o término do mandato dos atuais
membros do Conselho Superior do
Colégio Pedro II – CONSUP- e
(2) o esvaziamento desse órgão máximo da Instituição em um cenário
de incertezas e desafios maiores
ainda do que os que já vínhamos enfrentando ao longo dos anos.
O mandato dos atuais conselheiros se encerra em maio de 2021 e é
necessário que, com a máxima urgência possível, o CONSUP paute a
discussão sobre esse tema para que
a comunidade escolar e acadêmica
se manifeste, de forma ampla e democrática, sobre as possibilidades
de solução para esse problema em
virtude dos momentos de recrudescimento dos efeitos da pandemia.
Em tempos de normalidade, seria
momento de apresentação de um
cronograma para as eleições e a escolha de uma Comissão Eleitoral. Nestes tempos, no entanto, essa pode não ser a melhor estratégia e
uma prorrogação de mandatos é uma opção que não deve ser descartada.
A ADCPII e seu Conselho defendem que a discussão sobre esses possíveis caminhos aconteça com a
participação de toda a comunidade escolar e acadêmica e que, para isso, seja marcada uma sessão
extraordinária do CONSUP para tratar do assunto.
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Não podemos e não devemos perder prazos para a renovação dos atuais mandatos sob pena de não
continuarmos garantindo a participação de estudantes, de pais/responsáveis por alunos, de servidores
docentes e de servidores técnico-administrativos no órgão máximo de deliberação do Colégio Pedro II.
É um espaço institucional para discutir, avaliar e propor alternativas coletivamente.
Em relação ao funcionamento do CONSUP, relatos de conselheiros e de servidores presentes às sessões
vêm apontando que o Reitor tem feito uso de expedientes não democráticos na condução desse órgão,
seja desrespeitando as decisões do conselho, seja tentando transformar esse fórum em instrumento de
silenciamento das múltiplas vozes escolares. Ao que tudo indica, o crescimento da retórica autoritária
na macropolítica atual parece encontrar ressonância nas ações internas do CPII na tentativa de desconstrução de processos educacionais pautados pela pluralidade e amplo debate, ferindo princípios
que devem ser observados em uma gestão democrática interna.
Em tempos de pandemia, a Reitoria deveria ir de encontro ao que se espera de uma gestão compromissada em pensar coletivamente e propor ações a partir das muitas camadas de vozes da comunidade
escolar para discutir a ressignificação e reconstrução coletiva do espaço e do tempo da escola nessa
realidade desafiadora.
Para construir essa ressignificação nos espaços coletivos - dentre os quais o CONSUP, como órgão máximo deliberativo tem papel determinante - a ADCPII se junta a outros protagonistas na luta pela defesa
incansável do funcionamento efetivo do Conselho Superior. Este chamamento à luta faz parte do compromisso sempre assumido em todas as gestões e em todos os Conselhos da Associação de Docentes.
Para que não se permita o completo esvaziamento das funções estatutárias do Conselho Superior do
Colégio Pedro II, é necessário que, além das entidades representativas do CPII, alunos, pais/responsáveis, servidores e professores se manifestem em todos os espaços coletivos em que tenham voz e assumam uma postura propositiva de cobrança da Reitoria quanto à obrigatoriedade legal do pleno funcionamento do CONSUP, sem o que se coloca em alto risco a própria democracia interna da Instituição.
É necessário, também e sobretudo, que os atuais membros do Conselho atuem para fazer cumprir o
regimento interno do fórum e convoquem sessões extraordinárias para a solução desses dois assuntos
aqui citados e de outros tão importantes quanto eles a fim de que possam cumprir o papel que lhes foi
democraticamente delegado pela comunidade escolar e acadêmica do Colégio Pedro II.

NOTA À COMUNIDADE EM FAVOR DA
READMISSÃO DE TRABALHADORES TERCEIRIZADOS
A Diretoria e o Conselho de Representantes da ADCPII divulgaram nota para cobrar dos responsáveis
pela gestão dos contratos de terceirizados do Colégio Pedro II a readmissão de trabalhadores! Pelo
direito ao trabalho e à vida! Pelo direito à vida! [Leia aqui]
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RETROATIVOS DEVIDOS A DOCENTES: O QUE FAZER?
Orientamos todos e todas que desejarem iniciar ações judiciais com vistas ao recebimento de valores
relativos a exercícios findos que procurem os plantões da Assessoria Jurídica (veja como proceder nesta
edição do Boletim Eletrônico). Para tal se faz necessário que seja apresentada cópia da íntegra do processo administrativo que já teve despacho final com o demonstrativo dos valores a receber.
Aos docentes cujos processos ainda estão sem nenhum despacho ou não apresentam o demonstrativo
dos cálculos dos exercícios anteriores, solicitamos que aguardem a análise da OS N° 7. Esta análise,
bem como a recomendação de procedimentos a serem adotados a fim de que se chegue à conclusão
do expediente administrativo, será, em breve, divulgada.

O RETORNO DOS PLANTÕES JURÍDICOS
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CIRCULANDO
AFETOS
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ATOS DE SOLIDARIEDADE SÃO MAIS DO QUE NUNCA NECESSÁRIOS
CAMPANHA CONTRA A FOME
PESQUISA APONTA: QUASE 70% DOS MORADORES DE FAVELAS NÃO TÊM DINHEIRO PARA COMIDA.
Fonte: https://valorinveste.globo.com/mercados/brasil-e-politica/noticia/2021/03/13/moradores-defavelas-nao-tem-dinheiro-para-comida-diz-pesquisa-instituto-data-favela.ghtml
Indicamos duas campanhas que você pode ajudar:
1ª) Acesse o link e contribua: https://www.temgentecomfome.com.br/

2ª) Acesse o link e contribua: https://apoia.se/cozinhasolidaria?s=08
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O GT CULTURA RECOMENDA: TEATRO EM CASA
Já que não podemos ir ao Teatro, o Teatro vem até nós! Clique no link de cada peça abaixo, assista
divirta-se!

•

7 O Musical - https://youtu.be/6d1wsNolRzw

•

A Bela e a Fera - https://youtu.be/Xa6pxvlMeAY

•

A Noviça Rebelde - https://youtu.be/AdT9z8KsMm4

•

Avenida Q - https://youtu.be/qhcZqg_wkJY

•

Beatles num Céu de Diamantes - https://youtu.be/7EU59AYUmv8

•

Book of Mormon Parte 1 - https://youtu.be/Odo7NNbxwDE

•

Book of Mormon Parte 2 - https://youtu.be/kKVx1zP7vGA

•

Cócegas - https://youtu.be/quOXly8fSG8

•

Diogo Almeida - Vida de Professor - https://youtu.be/266ejI9uLCg

•

Floribella O Espetáculo Musical - https://youtu.be/danJhuPs5-Q

•

Gypsy O Musical - https://youtu.be/PbiPIpKuG9M

•

Hair - https://youtu.be/vCJAabp0_UU

•

O Despertar da Primavera - https://youtu.be/BuGfEBDEwis

•

O Fantasma da Ópera - https://youtu.be/rZB6r0VTgeg

•

O Mágico de Oz - https://youtu.be/QFfFv6StVRM

•

Ópera do Malandro - https://youtu.be/lkH0nPiF7mE

•

Os Miseráveis - https://youtu.be/6z7N2q5tpp0

•

Paulo Gustavo - Hiperativo - https://youtu.be/UQh3D29SURw

•

Rent - https://youtu.be/zpS6oAg-IGo

•

Vingança O Musical - https://youtu.be/nCV2vLBkvkk

