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MOVIMENTO FORA BOLSONARO: ADCPII PRESENTE
Em Assembleia realizada em 8 de julho de 2021, foi aprovada a participação da ADCPII no MOVIMENTO FORA 
BOLSONARO.

… em nota reunimos os argumentos que levaram a Assembleia a deliberar a favor 
dessa decisão
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… nas fotos, a participação da ADCPII no #24J

A ADCPII juntou-se a muitos outros movimentos sociais em defesa da Educação Pública, do direito à 
Vida, do Estado Democrático de Direito, dos direitos dos servidores públicos e trabalhadores em geral 
e em defesa da própria Democracia no Brasil.
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… organizando o ciclo de Rodas de Conversa

Na perspectiva de refletirmos sobre os ataques à Democracia, à Vida e à Educação Pública, em breve, 
a ADCPII promoverá mais um ciclo de Rodas de Conversa. Reflexão necessária para a proposição de 
possibilidades de ações que contribuam para a luta necessária e urgente contra o projeto negacionista, 
antidemocrático e genocida em curso.

Ainda em fase de organização, a 1ª Roda de Conversa tem como proposta de data o mês de setembro 
e como temática, dentre outras aprovadas em Assembleia, O DESMONTE DAS ESCOLAS E UNIVERSIDA-
DES PÚBLICAS.   

Fica o convite, o pedido para que acompanhem a programação pelos canais de comunicação da ADCPII 
e para que divulguem. Voltamos em breve!

A PERDA DE DIREITOS DOCENTES EM ATOS DO DESGOVERNO 
BOLSONARO
Recentemente dispositivos legais chancelados pelo MEC exigem que sejam feitas alterações na Reso-
lução 35/2014 Consup-CPII que orienta a regulamentação e os procedimentos para a concessão de RSC 
no Colégio Pedro II. Dentre eles, citamos a Portaria 282/MEC, de 11 de maio de 2021, que substitui a 
Portaria 1.094/ME/2013 e a Resolução n° 03/CPRSC, de 8 de junho de 2021, alterando a Resolução 
n° 1/CPRSC/2014. 

A leitura preliminar que fizemos – Diretorias e Assessorias Jurídicas da ADCPII e SINDSCOPE – desses 
regramentos trazem preocupações. A primeira delas foi a retirada da representação sindical da com-
posição da CPRSC. Decorrente dessa ausência, alguns pontos decerto ocuparão a pauta de lutas das 
entidades representativas nacionais. 

Referimo-nos ao esgarçamento do Plano de Carreira EBTT uma vez que a RT por RSC passa a estar sub-
metida a regras diferenciadas da sua análoga: a concessão da RT por titulação. 

Referimo-nos, por fim, à determinação da data a partir da qual o docente faz juz à concessão da RT-RSC. 
Conhecemos e sofremos na pele a morosidade que acompanha todo o processo para a concessão da 
RT-RSC. Processos ficaram parados por anos na CPPD que antecedeu a atual. A composição da Comis-
são Especial é tarefa árdua, sobretudo quando o trabalho de avaliação, como determinam as regras em 
vigor, não são pagos com regularidade. O sistema operacional encarregado do sorteio dos avaliadores 
não é eficiente.  

Mesmo a vontade política e a capacidade de trabalho, que testemunhamos como marcas da CPPD 
Pró-Tempore, esbarram na morosidade da gestão no CPII. E até que as concessões sejam homologa-
das pela Reitoria em Portarias, da abertura dos processos até a sua conclusão decorre tempo que 
ultrapassa os limites da razoabilidade.  
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Todas essas dificuldades tiveram como resposta do MEC a solução posta recorrentemente em prática 
pela política do desgoverno e traduzida na metáfora: “vamos aproveitar para passar a boiada”. E passa-
ram ao determinar que não mais haverá pagamento retroativos à assinatura de Portaria de concessão. 

A CPPD Pró-Tem-
pore vem se debru-
çando sobre a aná-
lise dessas novas 
normatizações a 
fim de promover as 
adaptações neces-
sárias na Resolução 
35/2014. O resulta-
do desses estudos 
será finalizado com 
a elaboração de 
uma Minuta a ser 
encaminhada ao 
CONSUP-CPII para 
aprovação e deli-
beração. Somente 
após a aprovação 
de nova Resolução 
pelo Conselho Su-
perior, a Resolução 
35/2014 será revo-
gada.

Em Boletim, a CPPD 
Pró-Tempore apre-
senta as alterações 
exigidas nos regra-
mentos chancela-
dos pelo MEC. Con-
fira na imagem ao 
lado. 
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JUNTOS SOMOS CAPAZES DE RESISTIR

… participando da FRENTE UNICPII

Em defesa do atendimento a todos os direitos 
que o desgoverno insiste em retirar dos servido-
res públicos e de todos/as trabalhadores/as, a 
comunidade escolar  uniu-se na FRENTE UNICPII.  

… juntos na Frente UNICPII

Coletivo CP2 Diverso e Democrático

Comissão de Mães, Pais e Responsáveis de estudantes dos Campi São Cristóvão 
Coletivo Resistência CP2 

Associação de Docentes do Colégio Pedro II - ADCPII 
Sindicato de Servidores do Colégio Pedro II -SINDSCOPE 

AERJ - Associação dos Estudantes Secundaristas do Rio de Janeiro 
FENET - Federação Nacional dos Estudantes de Ensino Técnico 

Grêmio Balbúrdia - Entidade Representativa dos Estudantes do CPII  SCII e SCIII 
Grêmio Lucimar Brandão - Entidade Representativa dos estudantes do CPII Centro 

Grêmio BXD - Entidade Representativa dos estudantes do CPII Caxias 
Grêmio Silva - Entidade Representativa dos estudantes do CPII Realengo
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… juntos levando as bandeiras de luta

• RESPEITO À VIDA

• VACINA PARA TODOS

• FORA BOLSONARO E MOURÃO

• DESBLOQUEIO DAS VERBAS DA EDUCAÇÃO

• FIM DA REFORMA ADMINISTRATIVA

• FIM DO AUTORITARISMO

… juntos escrevendo o MANIFESTO

Manifesto ganha corpo verbal na voz da Professora Silvana Bayma e que convidamos todas e todos a 
ouvir no link https://youtu.be/z5KJGiTOdqA

https://youtu.be/z5KJGiTOdqA
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… recorrendo ao poder Judiciário

EXPEDIENTE NA ADCPII


