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#FORA BOLSONARO: NÃO À PEC 32

No dia 18 de agosto de 2021, em muitas cidades brasileiras, movimentos sociais e partidos políticos 

ocuparam as ruas. No Rio de Janeiro, a concentração foi na Candelária. A ADCPII esteve presente para 

denunciar o projeto bolsonarista de desmonte do Estado, embutido na PEC 32 em tramitação no Con-

gresso Nacional.

O Projeto de Emenda Constitucional 32 coloca em risco a prestação de serviços públicos gratuitos – 

educação, saúde, segurança pública, dentre outros – deveres do Estado constitucionalmente definidos. 

Abre espaço para privatizações e relações de trabalho precarizadas. O Regime Jurídico Único (RJU),    

resultado de tantas lutas dos servidores públicos, é ameaçado. A política econômica ultraneoliberal do 

bolsonarismo repete estatísticas falaciosas que pretendem nos convencer da economia que a aprova-

ção da PEC 32 representaria aos cofres públicos. Valores que, se aprovada a PEC, não serão destinados 

a políticas públicas eficazes capazes de vencer as desigualdades sociais e o desemprego. Vão destinar-se, 

sobretudo ao pagamento de juros e amortização da dívida pública para favorecer a burguesia finan-

ceira e as instituições de capital internacional. Dívida não auditada e que, ao final de 2021, consumirá 

2,2 trilhões de reais.
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Precisamos estar juntos e lotar as ruas para reafirmar nossa luta em defesa da Vida, da Democracia, dos 

Direitos Sociais e do Serviço Público.

No dia 7 de setembro, o moVimeNto Fora boLsoNaro VoLta às ruas.    

MOVIMENTO FORA BOLSONARO: VAMOS CONVERSAR?

Em Assembleia realizada em 8 de julho de 2021, aprovamos a participação da ADCPII no MOVIMENTO 

FORA BOLSONARO. Apresentamos, em Nota (Boletim Eletrônico N° 2 disponível em http://adcpii.com.

br/index.php/boletins/) os argumentos que nos levaram  a deliberar a favor dessa decisão e anuncia-

mos a realização  do Ciclo de Rodas de Conversa. Interessa-nos refletir sobre os ataques à democracia, 

à Vida e à educação Pública. Reflexão necessária para a proposição de ações que contribuam para a 

luta necessária e urgente contra o projeto negacionista, antidemocrático e genocida em curso. 

A 1ª Roda de Conversa tem como temática O DESMONTE DAS ESCOLAS E UNIVERSIDADES PÚBLICAS 

colocando em debate: a Reforma do Ensino Médio; a perda de direitos trabalhistas imposta aos servi-

dores públicos; as dificuldades de professores e professoras, estudantes e famílias em tempos de pan-

demia e a pressão pelo retorno às aulas presenciais, dentre outros temas. 

em breVe seguem as iNFormações: 
data, horário, PLataForma e  PaLestraNtes

esPeramos VoCÊ!
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POR QUE DEFENDEMOS O NÃO RETORNO PRESENCIAL
Com a palavra a

assoCiaçÃo de iNFeCtoLogia do estado do rio de JaNeiro 
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REVISTA EDUCAÇÃO EM PAUTA 
No início do ano letivo de 2021, encaminhamos por ofício a todos os Coordenadores Gerais a proposta 
de abrirmos os canais de comunicação da ADCPII para divulgar o trabalho docente realizado remota-
mente. Nosso objetivo é desconstruir as críticas injustas dirigidas ao corpo de servidores do Colégio 
Pedro II, as quais, falaciosamente, queriam fazer crer “que não estávamos fazendo nada”.

A adesão a essa proposta tem chegado à Associação, e muitos Departamentos já nos encaminharam 
atividades realizadas desde que, sabiamente, estamos mantendo o recomendado pela ciência no senti-
do de mantermos o isolamento social, substituindo as atividades presenciais pelas virtuais.

Informamos que pensaríamos no formato a ser adotado para a divulgação das atividades enviadas, 
tomando o cuidado para que esse formato não implicasse mais trabalho aos docentes, já tão sobrecar-
regados pelo trabalho de adaptação do currículo presencial para virtual.

Foi assim que surgiu a ideia de reeditarmos a REVISTA EDUCAÇÃO EM PAUTA (ISSN 2358911-6) no for-
mato virtual, cujas edições estavam suspensas. Seguem as informações para o envio.

Agradecemos aos(às) professores(as) que já enviaram e aguardamos outros. Afinal “o que é bonito é 
para se ver, deixar guardado e divulgar”.

o CoNseLho editoriaL da reVista “eduCaçÃo em Pauta” 

iNForma que até 23 de setembro de 2021 reCeberá Vídeos Para PubLiCaçÃo. 

• Os vídeos podem ser de atividades síncronas ou assíncronas, ou relatos de experiências sobre 
projetos e/ou atividades desenvolvidas. 

• Caso os vídeos contenham imagens de estudantes, se faz necessário que a(o) professor(a) te-
nha autorização para o uso da imagem.

• Identifique a atividade com nome (s), Departamento, Campus e série.

• Os vídeos devem ser enviados para e-mail da ADCPII adcpii@gmail.com.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
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CONVÊNIO COM O SESC É RENOVADO 

A ADCPII retomou o convênio com o SESC Rio permitindo aos associados, funcionários e seus depen-

dentes o acesso aos serviços oferecidos nas Unidades Operacionais (exceto odontologia) em todo o 

estado. Estão incluídas diversas atividades esportivas, educacionais, de lazer e cultura, assim como 

passeios e hospedagens nos Hotéis SESC, tudo com desconto de “conveniado”. Veja como proceder:

Como torNar-se um beNeFiCiário?

É preciso comparecer às Centrais do SESC disponíveis para o atendimento, portando a documen-
tação necessária e pagar o valor da taxa ANUAL: o TITULAR paga R$ 50,00 e os DEPENDENTES 
têm valor único: R$ 100,00 (incluindo todos e em qualquer número).

•	 qual a documentação exigida?

Para o titular conveniado: Contracheque atual comprovando a condição de associado, RG, 
CPF, Comprovante de residência e foto recente (pode tirar no local).

Para os dependentes (Leia aqui).

•	 onde comparecer? 

Para realizar a adesão ao convênio, estão abertas somente as seguintes Centrais de Atendi-
mento: Link. 

•	 atividades disponíveis durante a situação de pandemia.

As Unidades Operacionais foram recentemente reabertas. Os hotéis estão funcionando, se-
guindo todos os protocolos de segurança e saúde, visando o bem estar dos hóspedes.

Para maiores informações sobre os Direitos e Deveres do Sesc e seus clientes, acesse o site: 
www.sescrio.org.br/cartao-sesc-rj

https://drive.google.com/file/d/1xOrx3hcU5ukRO7xyd0NtB1mq__-zZwNm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dbJDYzzK21ju_0bw3Oyw1Tmyvmb-HzL3/view?usp=sharing
http://www.sescrio.org.br/cartao-sesc-rj


Rio de JaneiRo, 20 de agosto de 2021

Boletim eletrônico
nº 04/2021

PLANTÕES JURÍDICOS 

EXPEDIENTE NA ADCPII


