
MAIS EDUCAÇÃO, MENOS CADEIA! 
 

A Diretoria da ADCPII se junta à Frente Nacional Contra a Redução da Maioridade Penal no 

repúdio à redução da maioridade penal pela Comissão Especial da Câmara.  
Reproduzimos a seguir o trecho inicial da carta aos deputados elaborada pela Frente: 

EXCELENTÍSSIMO(A) SR (A). DEPUTADO(A), 

A Frente Nacional Contra a Redução da Maioridade Penal, coletivo formado por centenas de ativistas 
e defensores de direitos humanos, Profissionais do Sistema de Garantia de Direitos, Fóruns, 
Movimentos e Organizações da Sociedade Civil de todos os estados brasileiros, vem a público 
apresentar sua indignação e repúdio ao relatório e substitutivo apresentado pelo Dep. Laerte Bessa 
(PR/DF), relator da Comissão Especial destinada a apresentar parecer sobre a PEC 171/93 e 
apensadas. 

Mesmo diante de diversos/as juristas defendendo os conceitos de cláusula pétrea com relação a 
idade penal em nosso país, assegurada nos pilares da CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA, parte dos/as 
deputados/as da Câmara Federal desconsideram o desenvolvimento biopsicossocial na fase da 
adolescência, apontados por estudos científicos realizados por conceituados órgãos nacionais e 
internacionais e apresentam a redução da idade penal como meio de se combater a criminalidade. 

Mesmo diante da superlotação dos presídios brasileiros, parte dos legisladores federais defende o 
encarceramento de adolescentes em um sistema perverso que recupera apenas 30%, enquanto as 
unidades de internação recuperam 70%. 

Se 70% da população do sistema penitenciário volta a cometer crimes iguais, ou mais graves é a 
violência e a criminalidade que esses/as deputados/as querem combater, colocando os/as 
adolescentes dentro dos presídios? 

Onde as armas utilizadas nos crimes e atos infracionais são fabricadas? Como elas chegam às mãos 
dos/as nosso/as adolescentes? São nosso/as adolescentes que as fabricam e as comercializam? 
 
Onde as drogas são produzidas e distribuídas? Como elas chegam aos pontos de distribuição? São 
nosso/as adolescentes que corrompem as fronteiras? São nosso/as adolescentes que as cultivam? 

Quem está por trás da criminalidade brasileira é a população em fase peculiar de desenvolvimento 
(criança e adolescente) ou o crime organizado por adultos com braços nos mais diversos níveis de 
poderes? 
 
Use o endereço http://www.maioridadepenal.org.br/pressione.html para pressionar os deputados e 
veja o perfil da campanha no Facebook: https://www.facebook.com/events/1597728480475486/ 
 

 GT APOSENTADORIA 
 

A ADCPII está formando um Grupo de Trabalho para tratar do importante e urgente tema da 
aposentadoria dos servidores públicos federais, especialmente dos professores. Apesar de constarem 
das pautas de reivindicações e das lutas dos trabalhadores em educação, a aposentadoria nem 
sempre é tratada como prioridade, ficando muitas vezes esquecida ou secundarizada, o que 
representa grande injustiça. Além disso, entendemos que a questão da aposentadoria não constitui 
preocupação apenas dos inativos, pois afeta, mais cedo ou mais tarde, todos os trabalhadores.  



Em função de diversas mudanças na legislação, os professores encontram-se em 3 tipos de 
situação quanto à aposentadoria: (1) os que entraram no serviço publico até 2003 têm paridade e 
integralidade; (2) aqueles que entraram entre 2003 e 2013 receberão a média das contribuições; (3) 
quem entrou a partir de 2013 receberá pelo teto do Regime Geral da Previdência Social (RGPS)  ou 
pela previdência complementar (FUNPRESP).  Seria possível dizer que há um quarto tipo de 
aposentadoria, envolvendo os aposentados mais antigos, aqueles que não tinham titulação ao se 
aposentarem e que também não tiveram acesso às mudanças de classes e níveis nem ao RSC. Esses 
são os professores que estão em pior situação, como ficou demonstrado por um levantamento feito 
pela ADCPII junto a seus associados, no ano de 2013. 

 Com a criação do GT Aposentadoria, pretendemos informar, esclarecer, denunciar as 
injustiças e mobilizar os professores para a necessária luta por uma aposentadoria mais digna e justa.  

 A Diretoria e membros do Conselho de Representantes tiveram dois encontros preliminares 
objetivando estruturar e organizar as informações básicas sobre o tema da aposentadoria e darão 
início, na primeira quinzena de julho, às reuniões periódicas do GT, que serão abertas a todos os 
interessados em discutir o tema. A data e o horário da primeira reunião serão divulgados em breve. 

ADCPII DIVULGA: 
AJUDA A BERTA TOSTE 

Nossa colega Berta Toste precisa de ajuda para realizar o tratamento médico de que 
necessita. A fim de contribuir para a campanha de arrecadação de fundos, o Professor José Vieira  
doou à ADCPII dois quadros de sua autoria para serem rifados. As rifas já estão sendo passadas, a dez 
reais cada uma, sendo 50 números para cada quadro. 

 



Divulgamos abaixo a postagem da Professora Berta no Facebook explicando a situação e 
fornecendo dados para doações em sua conta bancária:  

Galera, a campanha está lançada. Conto com a ajuda de vocês também compartilhando em 
seus grupos de amigos dizendo de onde me conhecem. Por favor, leiam e ajudem-me! 

Meu nome é Berta e sou professora dos colégios Pedro II, CAp da UERJ e Santo Agostinho. 
Estou com câncer, um condrossarcoma grau 2 com metástase pulmonar. É um tumor complexo que 
não reage a radioterapia e muito pouco a quimioterapia, que faço atualmente. Após muitas 
pesquisas achei um dos melhores hospitais dos EUA no tratamento de câncer, que trata desse tipo de 
tumor com maiores chances de cura, o Moffitt Cancer Center, na Flórida. Como o hospital é privado, 
precisarei pagar todo o tratamento e minha estada lá. Como essa pode ser a minha única chance de 
fazer o que mais amo que é viver, conto com a ajuda dos amigos, amigos dos meus amigos, 
professores, alunos, de todos que puderem de alguma forma contribuir pois não tenho como arcar 
com todo o custo. A minha cura com certeza trará novos medicamentos ao Brasil e ajudará as 
pessoas com o mesmo problema. Por favor: divulguem, compartilhem e caso as doações ultrapassem 
o valor do tratamento, o restante será doado a uma instituição que abriga e cuida de crianças com 
tratamento de neoplasia maligna. Obrigada! 

BERTA LÓPEZ TOSTE 
CPF. 011.962.457-54 
BANCO DO BRASIL 
Agência: 0265-8 
Conta poupança: 43.106-0 
(aos que fazem transferência via internet pede-se um número de verificação: 51). 

 

PLANTÃO JURÍDICO 
 

O próximo plantão do Dr. Heraldo será no dia 26 de junho, sexta-feira, de 11h30min a 13h30min. 

 


