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ASSEMBLEIA VIRTUAL DA ADCPII

ELEIÇÃO

A ADCPII conclama seus filiados para 

que participem do processo que ele-

gerá nova Diretoria e novo Conse-

lho de Representantes para o biênio 

2022/2023. 

Devido à pandemia, as eleições, que 

deveriam ter ocorrido no final do ano 

de 2021, foram transferidas para após 

o retorno presencial e estão em curso.  

As inscrições de chapa se encerram 

no dia 28 de março, segunda-feira, e 

precisamos de uma nova diretoria e de 

um conselho que levem adiante as lu-

tas pelos direitos dos docentes e pela 

defesa da escola pública laica, gratui-

ta, plural e socialmente referenciada, 

como tem sido feito nesses 37 anos de 

existência da associação.

 Sabemos o quanto é difícil para todos 

esse momento pelo qual nunca haví-

amos imaginado passar, mas precisa-

mos resistir e manter a nossa entidade 

viva e combativa como sempre foi.
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EnTRE nA DIREToRIA DA ADCPII  
oU no ConSELho DE REPRESEnTAnTES! PARTICIPE!

Meios eletrônicos disponíveis para a inscrição de chapas: 

1) no drive: https://drive.google.com/drive/folders/1K7mAOBTmmXlLstx-
DLEZYfsOVYZ52Zp0I?usp=sharing

E enviar após preenchimento para o e-mail da ADCPII: adcpii@gmail.com

2) nos formulários on-line:

Para Diretoria: https://forms.gle/xep4RtVw3e9hKH7n7

Para o Conselho: https://forms.gle/rZhUnBwdqRkpvrPN6

Clique aqui para acessar as regras eleitorais.

REToRno PRESEnCIAL
DA ADCPII

A ADCPII informa aos seus associados que 
reiniciará suas atividades presenciais a partir do 
dia 28 de março de 2022.

O horário, por enquanto, será das 8h às 17h. A 
partir do dia 01 de abril, a sala fechará no horário 
das 13h às 14h. Em breve enviaremos novas 
informações.

Será preciso utilizar todos os procedimentos/
protocolos sanitários, como uso de máscaras, 
álcool em gel, limite de pessoas (4), para acesso à 
sede da ADCPII.

Quaisquer dúvidas, estamos à disposição.

Continuem se cuidando contra o coronavírus!

https://drive.google.com/drive/folders/1K7mAOBTmmXlLstxDLEZYfsOVYZ52Zp0I?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1K7mAOBTmmXlLstxDLEZYfsOVYZ52Zp0I?usp=sharing
mailto:adcpii@gmail.com
https://forms.gle/xep4RtVw3e9hKH7n7
https://forms.gle/rZhUnBwdqRkpvrPN6
https://drive.google.com/file/d/1XvyGn0kTd6vn7GFu6dQIcHn1v36b8-Ac/view?usp=sharing
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Mensalidades

ConVÊnIo CoM o SESC É REnoVADo 
A ADCPII retomou o convênio com o SESC – Rio, permitindo aos associados, funcionários e seus de-
pendentes 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 
documentação 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 Atendimento: 
Link. 

Atividades disponíveis durante a situação de pandemia.

As Unidades Operacionais foram recentemente reabertas. Os hotéis estão funcionando, seguindo 
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

 

Não deixe de acessar o vídeo e, caso ainda não 
tenha feito a atualização da sua mensalidade, 
faça o quanto antes. Qualquer dúvida, entre em 
contato com a ADCPII

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
https://drive.google.com/file/d/16GDJ5dmVa3W9u5daYf4XcpLBJSkq97_i/view

