Rio de Janeiro, 17 de junho de 2016

Dia Nacional de Luta

Créditos: Maria Cristina da Silva Galvão

O dia 16/6 foi marcado como o Dia de Lutas Unificadas dos Servidores Públicos
em todo o país. Como não poderia ser diferente, a ADCPII marcou presença!
Durante uma paralisação de 24 horas no Colégio Pedro II, o Fórum de Entidades
do Colégio Pedro II - ADCPII, SINDSCOPE, grêmios e responsáveis - organizou um ATO
que saiu do Campus Centro e fechou a pista de subida da Avenida Presidente Vargas,
em direção à Candelária, onde se juntou aos servidores públicos de diferentes
instituições municipais, federais e estaduais. Em seguida, saiu em passeata, rumo à
Central do Brasil.
Foi uma caminhada intensa, repleta de palavras de ordem, que chamou a atenção
para as nossas reivindicações, dentre elas as perdas de direitos dos servidores
anunciadas desde que o presidente interino assumiu o cargo.
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PROJETO DE LEI Nº 4251/2015
PROJETO DE LEI Nº 4251/2015 APROVADO NA CÂMARA
REAJUSTES NOS VENCIMENTOS DOS DOCENTES DA EBTT EM AGOSTO/16 E JANEIRO/17

Conforme informamos anteriormente [Confira aqui!], o Projeto de
Lei nº 4.251/2015 - que estabelece reajustes de 5,5%, a partir de
agosto do corrente ano, e de 5%, a partir de janeiro de 2017, sobre
os nossos vencimentos básicos - encontrava-se na Câmara de Deputados
desde dezembro de 2015 para aprovação. No dia 01/06/2016, o PL foi
aprovado nessa casa legislativa e seguiu para o Senado, onde aguarda
apreciação.
O reajuste salarial total a vigorar em janeiro de 2017
corresponde, portanto, a aproximadamente 10,8% (5,5% sobre 5,0% aumento cumulativo). Porém, a inflação esperada no período (março de
2015 e janeiro de 2017), de acordo com dados divulgados pelo DIEESE,
projetava - no momento do fechamento da proposta em novembro de 2015
- um índice em torno de 11,9%, de forma que haveria uma perda real de
salário, apesar da parcial recomposição.
O projeto também prevê, ao longo dos próximos 3 anos, reajustes
proporcionais nos vencimentos e na RT, de forma a reestabelecer a
relação percentual entre as retribuições por titulação, entre as
classes e níveis da carreira, e entre os regimes de trabalho. Pelo
projeto também fica revogado dispositivo da Lei nº 12.772/2012, que
veda a mudança de regime de trabalho aos docentes em estágio
probatório e redefine outros aspectos dessa Lei.
A ADCPII está acompanhando a tramitação do PL e elaborando um
informativo específico sobre o assunto para que você possa conhecer
as mudanças que devem acontecer no Plano de Carreira dos docentes da
EBTT.
Veja as tabelas no link:
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsess
ionid=40C0BEE20740519DF45A0705101447BC.proposicoesWeb2?codteor=142762
0&filename=PL+4251/2015

EDITAL DE CONVOCAÇÃO –
ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA
No uso das prerrogativas que os confere o Estatuto da Associação de
Docentes do Colégio Pedro II, convocamos todos os filiados a
comparecerem à Assembleia Extraordinária que se realizará no dia 20
de junho de 2016 ás 18h, 1ª convocação, e às 18h30min, em 2ª e última
convocação. Essa Assembleia será realizada no auditório do Campus São
Cristóvão I do Colégio Pedro II, no Campo de São Cristóvão 177, no
bairro de São Cristóvão, e deliberará a seguinte pauta:
1.
2.
3.
4.

Informes
Conjuntura
Encaminhamentos do II Encontro Nacional de Educação
Questões Gerais

RESULTADO DA FLIP

INFORMES JURÍDICOS: Plantões de Junho e Julho

INFORMES
 Visita a Ilha de Boa Viagem
Visita guiada à Ilha de Boa Viagem, almoço e
passeio pelos museus (Solar do Jambeiro e Museu do
Ingá).
Domingo dia 17 de julho de 2016, encontro no
Campus
São
Cristóvão
às
9h30min.
Haverá
disponibilidade de transporte (ônibus ou van). O valor
do transporte será dividido entre os interessados.
Para tanto, confirme na ADCPII seu interesse no
transporte alugado pela associação até o dia 11 de
julho.
Para os que vão com transporte próprio, o horário de encontro é às 10h30min,
na Ilha de Boa Viagem, Niterói.
Atenciosamente,
Diretoria da ADCPII

