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Nossa meNsagem de fiNal de aNo
A Diretoria e o Conselho de Repre-
sentantes da ADCPII apresentam, em 
vídeo, sua mensagem de final de ano,  
valendo-se das palavras de Paulo 
Freire e da canção de Tiago Iorc.

Acesse [aqui] a mensagem de final de 
ano da ADCPII.

Preparamos também um calendário virtual para os (as) 
nossos (as) associados (as). Sintam-se abraçados (as) e aca-
rinhados (as)! E que a esperança – de que dias melhores 
virão – se mostre cada vez mais presente!

Para baixar o calendário 2022 da ADCPII, clique [aqui].

Também em vídeo, recolhemos o que a memória permitiu 
selecionar de um ano de desafios impostos pelo mundo 
que se pôs de “cabeça para baixo”, mostrando um pouco 
do que fizemos – do que foi possível fazer! 

Vale a pena conferir a retrospectiva da ADCPII. Clique 
[aqui] e veja em nossa página no Instagram.

Ao longo de 365 dias, esperançamos a esperança que não 
espera, mas que possibilita a ação e faz nascer os planos 
para o ano que se aproxima. 

FELIZ ANO NOVO!

https://youtu.be/qvAGFeh-Ld4
https://drive.google.com/file/d/1SOJL3VJYuJdfDrf4gd6Ec4uWrfhYubeg/view?usp=sharing
https://www.instagram.com/p/CXr9WdfDKaa/?utm_source=ig_web_copy_link
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Para os aNiversariaNtes 
de setembro a dezembro de 2021

Neste final de ano tão conturbado, decidimos não realizar um encontro virtual para parabenizar os 
aniversariantes de setembro a dezembro. Mas não queremos deixar de fazê-lo!

Assim, pedimos que os (as) associados (as) aniversariantes nesse período entrem em contato com a 
ADCPII 

por e-mail (adcpii@gmail.com) ou pelo whatsApp (21-98849-3203), 

no período de 03 a 14 de janeiro/2022, 

para receberem uma lembrancinha pela passagem do seu aniversário.

FELIcIdAdEs A tOdOs (As)!!!

CamPaNhas de solidariedade: adCPii PreseNte
Desde o início da pandemia, a ADCPII participa do 
Comitê de Solidariedade formado, além de nós, 
pelo SINDSCOPE e o SINASEFE nacional.

Essa foi uma iniciativa do SINDSCOPE que conside-
ramos bastante importante para o movimento so-
cial e para os trabalhadores e trabalhadoras que 
hoje se encontram em condições ainda mais pre-
cárias de trabalho e de vida, por conta da ausência 
ou da insuficiência de políticas dos governos que 
busquem garantir os direitos básicos às condições 
dignas de vida a todos e todas!

As populações de favelas, que continuam sofrendo 
mais intensamente as consequências dessa ausên-
cia de políticas, inclusive com operações policiais, mesmo proibidas pelo STF, têm sido as mais benefi-
ciadas, pois são onde estão a maioria dos grupos que temos apoiado e que quase só têm podido contar 
com a solidariedade dos movimentos e trabalhadores, como nós, que formamos o comitê.

Durante todo o ano de 2020, a nossa contribuição mensal foi de R$ 1.500,00. Mas devido à nossa difícil 
situação financeira, em 2021, passamos a contribuir com R$ 500,00 mensais. 

Neste ano, as reuniões do comitê aconteceram quinzenalmente, às quartas-feiras. No ano passado, elas 
eram semanais. Nelas, analisamos os pedidos dos movimentos sociais, que chegam através do e-mail 
do sindicato. Os pedidos que estiverem dentro dos critérios estabelecidos de serem iniciativas autô-
nomas, laicas e urgentes de atendimento aos e às trabalhadores(as), dentro dos limites dos recursos 
disponíveis e teto estabelecido pelo comitê, são atendidos.

O relatório completo de toda a ação do comitê está divulgado nos canais de comunicação do SINDSCOPE

mailto:adcpii@gmail.com
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ateNÇÃo: rsC Para quem se aPoseNtou aNtes de marÇo de 2013
 
Em sentença proferida pelo STJ, nos autos da ação coletiva n. 0117843-21.2017.4.02.5101, ajuizada pelo 
Sindicato de Servidores do Colégio Pedro II – SINDSCOPE –, foi reconhecido o direito de todos os do-
centes do Colégio Pedro II, aposentados antes de 1º/03/20213, a pleitearem administrativamente a 
concessão de RT por Reconhecimento de Saberes e Competências – RSC. 

Se você, professora e professor, teve sua aposentadoria concedida antes dessa data, leia com atenção 
as informações a seguir, veja como proceder e mãos à obra!

Professoras(es) aposentadas(os) que não tenham solicitado a concessão de RSC

Protocolem imediatamente o seu requerimento de RSC, seguindo as instruções que se encontram dispo-
níveis em http://www.cp2.g12.br/component/content/article/152-reitoria/cppd/4639-rsc.html , fazendo 
expressa menção à decisão judicial emanada do processo 0117843- 21.2017.4.02.5101, anexando cópia 
da mesma. 

Professoras(es) aposentadas(os) que tenham solicitado a concessão de RSC, mas que 
tiveram sua solicitação indeferida pela PROGESP e que não ajuizaram ação judicial.

Protocolem requerimento pedindo o prosseguimento do processo indeferido, fazendo expressa refe-
rência à decisão proferida no processo judicial 0117843-21.2017.4.02.5101 e juntando cópia da sentença.

Professoras(es) aposentadas(os) que protocolaram pedido de concessão de RSC, e cujos  
processos estão tramitando e não foram arquivados.

Protocolem um requerimento com pedido de deferimento dos seus pedidos com base na decisão pro-
ferida no processo 0117843-21.2017.4.02.5101, fazendo juntar cópia da sentença. 

Professoras(es) aposentadas(os) que tenham ações na Justiça Federal através da Assessoria 
Jurídica da ADCPII.

Esses deverão consultar sua situação processual junto à Assessoria Jurídica. Algumas dessas ações já tive-
ram os pedidos deferidos e, por se encontrarem na fase de cumprimento da sentença, há determinação 
por parte da Justiça Federal de desarquivamento do processo administrativo visando à aferição dos títu-
los e competências. Professoras e professores, que tenham suas ações ainda em estágio inicial deverão 
protocolar o pedido de desarquivamento nos autos do procedimento administrativo indeferido, fazendo 
expressa menção à decisão proferida no processo 0117843-21.2017.4.02.5101, juntando cópia da mesma.

AtENÇÃO

Cópias de todos os requerimentos e da sentença proferida no processo 0117843-21.2017.4.02.5101 
estão disponíveis em  http://adcpii.com.br/index.php/plantao-do-advogado/

http://www.cp2.g12.br/component/content/article/152-reitoria/cppd/4639-rsc.html
http://adcpii.com.br/index.php/plantao-do-advogado/
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Próxima assembleia
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PlaNtÃo JurídiCo

exPedieNte da adCPii  


