
 

 

A diretoria da ADCPII vem, por meio desta nota, manifestar a sua preocupação e a sua 

posição frente aos últimos acontecimentos políticos no Brasil que podem atingir nosso Estado 

Democrático de Direito duramente conquistado após anos de ditadura e opressão. 

Desde a sua fundação (1984), mesmo ano do movimento das “Diretas Já!”, nunca 

vivenciamos uma conjuntura como a que está posta. Vivemos um momento em que há, 

claramente, uma tentativa de derrubada de um governo democraticamente eleito. Basta 

constatar a enorme campanha parcial e manipulada realizada pela grande mídia, acompanhar 

como parte do Congresso Nacional age para não ser julgado (vide o réu Eduardo Cunha), e 

analisar como parte do judiciário atua de forma partidarizada, entre outras situações. 

Avaliamos que há muitas ações realizadas pelo atual governo que não nos contemplam, 

como a retirada de alguns direitos sociais e o aumento do desemprego. Queremos reformas 

estruturais de interesse popular, como reforma tributária, fiscal, urbana, agrária, dos meios 

de comunicação, por exemplo. Queremos a melhoria da educação e da saúde pública. Queremos 

o fim da corrupção, em todas as suas formas e que as investigações atinjam a todos os 

corruptos, e não apenas da forma seletiva como vem sendo feito atualmente. Contudo, estamos 

convencidos de que o processo de impeachment em curso, no Congresso Nacional, não possui 

argumentos jurídicos suficientes para que seja afastada do seu cargo a Presidenta Dilma 

Roussef. Precisamos respeitar a nossa Constituição e o nosso Estado Democrático de Direito. 

Sabemos que há vários políticos e empresários vinculados ao grande capital que buscam a todo 

custo a derrubada do governo. Não nos enganam: querem reduzir ainda mais os parcos direitos 

conquistados pelas trabalhadoras e trabalhadores brasileiros. 

Este é um momento em que precisamos unificar nossas forças contra as políticas 

regressivas e inconstitucionais. Ser contra o impeachment SIM, mas também devemos 

continuar na luta por políticas que combatam o desemprego, a corrupção, a violência e a perda 

de qualquer DIREITO.  

 

PELO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO! 

NÃO AO IMPEACHMENT! 

PELOS DIREITOS SOCIAIS!  

 

Nota da Diretoria da ADCPII a favor do Estado Democrático de Direito e 
contra o IMPEACHMENT 



Ciclo de Debates sobre a Conjuntura Brasileira 
NÃO PERCA 

 
 

 

 

 

Toda atenção é pouca quando nossos direitos estão em jogo! 
 
São muitas as situações de não cumprimento de direitos conquistados, a duras penas, 

por associados e associadas da ADCPII. Diariamente, chegam relatos que nos deixam 
perplexas(os). Dívidas reconhecidas pelo Colégio Pedro II que não são pagas; assinatura de 
termos de renúncia para possíveis e legítimas ações judiciais; descontos salariais a partir de 
interpretações administrativas equivocadas são, dentre tantos outros, exemplos flagrantes de 
desrespeito aos direitos adquiridos e conquistados por nós. 
 
 Os prejuízos causados – alguns já irreparáveis – nos levaram a consultar a Assessoria 
Jurídica da ADCPII, no sentido de traçarmos estratégias para minimizá-los. Abaixo indicamos 
dois exemplos dessas ações que já se encontram em curso: 

� processos de recebimento de pagamentos em atraso incluindo ou não o termo de 
renúncia à entrada na justiça para garantia de direitos; 

� processos de abono permanência negados pelo colégio. 
 

            Veja a seguir alguns dos procedimentos que você pode adotar para garantir seus 
direitos. 



���� Procure conversar com colegas sobre esse assunto. Decerto você ouvirá relatos – exitosos 
ou não – de direitos a que você faz jus e de que sequer tinha conhecimento.  
 
���� Ao constatar que algum direito está sendo desrespeitado, encaminhe, ao protocolo do CPII, 
requerimento solicitando o atendimento do que pleiteia. 
 
���� Ao obter a resposta dos órgãos centrais do colégio, caso não seja atendido, providencie 
cópia do processo administrativo e procure o Plantão Jurídico da ADCPII.  
 

Ao longo da trajetória da ADCPII, acumulamos algumas experiências que nos mostram 
que, se, por um lado, a conquista de direitos depende da luta política travada por nós, por 
outro, infelizmente, o atendimento ao que é demandado nesses direitos exige de cada um de 
nós constante atenção. 

 

A Diretoria da ADCPII divulga nota pública de Professores e  
Técnicos do Colégio Pedro II 

Por iniciativa de um grupo de servidores e servidoras de diferentes campi do Colégio 
Pedro II, divulgamos, no boletim anterior, NOTA PÚBLICA EM DEFESA DA LEGALIDADE E 
DAS INSTITUIÇÕES DEMOCRÁTICAS BRASILEIRAS.  

Reiteramos o convite para que você, caso concorde e deseje, subscreva-a também, 
utilizando o endereço eletrônico a seguir para enviar seu nome, campus e departamento.  

  cp2pelademocracia@gmail.com 

VEM AÍ A 14ª FESTA LITERÁRIA INTERNACIONAL DE PARATY 
(FLIP) 

 
Como de costume, a ADCPII sorteará neste ano 5 (cinco) vagas para professores e 

professoras associados(as) irem à FLIP. A Festa acontecerá entre os dias 29 de junho e 3 de julho  
de 2016. Nessa 14ª edição da FLIP, a autora homenageada será Ana Cristina César, expoente do 
movimento Poesia Marginal dos anos de 1970. 

 
ATENÇÃO: Nos próximos boletins, divulgaremos prazos e regras das inscrições para o 

sorteio. 
 Servidora do CP2 precisa de nossa Solidariedade 

 
            Na semana passada, fortes chuvas atingiram várias regiões do estado de maneira 
devastadora. Tivemos notícia de que a família de uma servidora do Campus São Cristóvão I, 
moradora de São Gonçalo, perdeu tudo.  
          Consideramos importante divulgar as necessidades prementes neste momento para que quem 
se sensibilizar com a causa possa colaborar.  
           Itens mais emergenciais: colchões ou colchonetes, calçados, roupas íntimas (calcinhas, sutiã 
e cueca), produtos de limpeza e de higiene pessoal (sabonete, escova de dentes, xampu).  
            Pedimos que entreguem na ADCPII para que possamos repassar à nossa colega o quanto 
antes. 



 Revista Educação em Pauta: chamada de artigos 
 

Não é demais lembrar que serão muito bem-vindas as contribuições para o quarto número da 
revista EDUCAÇÃO EM PAUTA, que sairá no início do segundo semestre. Os associados e 
associadas que desejarem contribuir com o envio de artigos deverão enviá-los até o dia 2 de maio de 
2016 para o endereço eletrônico secretaria@adcpii.com.br. 

Divulgação de Evento Internacional 
 

 

 

Atenciosamente,  

Diretoria da ADCPII 


