Rio de Janeiro, 29 de julho de 2016.

*Não funcionaremos nos feriados.*

O PL 257/2016 E O ESFACELAMENTO
DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
Está tramitando em regime de urgência o Projeto de Lei Complementar n. 257/2016, que:
"Estabelece o Plano de Auxílio aos Estados e ao Distrito Federal e medidas de estímulo
ao reequilíbrio fiscal; altera a Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, a Medida
Provisória nº 2.192-70, de 24 de agosto de 2001, a Lei Complementar nº 148, de 25 de
novembro de 2014, e a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000; e dá outras
providências" [Leia a proposta na íntegra]. Após apreciação em diversas Comissões, este
PLP deve ser votado na próxima segunda-feira, dia 1/8.
Vocês devem estar se perguntando: o que, na prática, representa a aprovação deste
projeto de lei??
O PLP 257/2016 representa uma ameaça ao serviço público, uma vez que, traz como
estratégias para o ajuste fiscal: o congelamento de salários, a suspensão de concursos
públicos, elevação da alíquota de contribuição previdenciária, alterações do regime
jurídico de servidores ativos e inativos, dentre outros. Tudo isso com um objetivo claro de
aumentar a receita para pagamento da Dívida Pública.
O GT Carreira da ADCPII divulgou no Boletim Eletrônico do dia 3/6/2016 algumas
considerações sobre o PL 257 [Leia aqui].

Para entender o que está por trás do PL 257, sugerimos a leitura de alguns textos
produzidos pela Auditoria Cidadã da Dívida [Conheça a página da ACD aqui]:
•
Por um Brasil com Futuro – Não ao Refinanciamento Extorsivo Da Dívida Com Os
Estados (PL 257): http://goo.gl/3eHz1h
•
PLP 257/2016: Desmonte do Estado Brasileiro para Servir ao Pagamento de uma
Dívida Nunca Auditada: http://goo.gl/
•
PLP 257/2016 Transforma a União em Seguradora Internacional para Investidores
e Garante Remuneração da Sobra de Caixa de Bancos: http://goo.gl/YTaWm3
•
Auditoria Cidadã da Dívida lutará ao lado dos Servidores para barrar PLP 257/16:
http://goo.gl/NM0qgy
•
Em debate no Senado, Auditoria Cidadã denuncia ilegalidades no PLP 257/16:
http://goo.gl/w63Lho
•
Mesa Redonda sobre Dívida Pública e PLP 257 - INTERLEGIS 2016 (VÍDEO):
http://goo.gl/yAb3M6

ESCOLA SEM PARTIDO?

Frei Betto
A Diretoria da ADCPII entende que professores e professoras devem ser estimulados a
educar seus alunos com consciência crítica, com esse entendimento, divulga o texto de
Frei Beto e põe em debate essa temática, tão logo termine o recesso escolar.
LEIA O TEXTO NA ÍNTEGRA AQUI!

ATENÇÃO PROFESSORES QUE POSSUEM DUAS MATRÍCULAS
A ADCPII já iniciou ajuizamento de ações para reverter os óbices que estão sendo
apresentados pela Nota Técnica nº 83/2014, que trata de acumulação de proventos.
Caso você se encontre nessa situação, ligue para a ADCPII para receber as devidas
informações.

EXTRA! EXTRA!
SAIU O Nº 4 DA REVISTA “EDUCAÇÃO EM PAUTA”
Já começamos a distribuir a Revista “Educação em Pauta” nos
campi. Caso você não tenha recebido seu exemplar, pode pegálo na sede da ADCPII.
Vale a pena ler os artigos sobre as mais diferentes temáticas e
descobrir experiências, pesquisas, trajetórias de vida de muitos
dos associados da ADCPII.
Esperamos ter você no próximo número, previsto para sair ainda
esse ano, em dezembro.

GT Cultura - Passeio à Niterói
Claudia Navegantes
No dia 17 de julho, num domingo nublado, saímos de van do Campus SCII para um
passeio agradável e proveitoso, promovido pela ADCPII, a Niterói.
Chegamos à Praia de Boa Viagem, onde outros colegas nos esperavam e a fila
para a visitação gratuita da Ilha de Boa Viagem estava grande, mas conseguimos entrar.
Fomos recebidos por uma guia que nos acompanhou por todo o passeio, nos relatando a
história de Niterói e de cada local visitado.
Nessa ilha, fica a Igreja da Boa Viagem construída no séc. XVIII. A ilha e a igreja
são mantidas pelos Escoteiros Gaviões do Mar. Atravessamos a ponte e subimos mais de
100 degraus de pedras, parando e ouvindo histórias sobre o local, estratégico para a
defesa da cidade de Niterói e da Baía de Guanabara. Ao chegar ao alto da ilha, nos
deparamos com um visual incrível: as praias de Niterói e o MAC de um lado e do outro o
Rio de Janeiro e suas cadeias de montanhas inconfundíveis.

Depois da caminhada, fomos direto ao MAC (Museu de Arte Contemporânea)
arquitetado por Oscar Niemeyer. O olhar da Arte Contemporânea muitas vezes nos
surpreende e nos questiona pela sua simplicidade e pelo seu conceito ousado.
Nesse momento, o sol despontou, tornando nosso passeio ainda mais aprazível.
Almoçamos no Restaurante Jambeiro numa praça bucólica e com uma comida bem
saborosa. Ao lado do restaurante fica o Solar do Jambeiro, cujo proprietário era um
comerciante rico, que por não pertencer nem ao ramo de café nem de açúcar, era
discriminado, razão pela qual ergueu um casarão para ostentar sua fortuna e afirmar sua
posição na sociedade.
Aproveitamos ainda para conhecer o recém inaugurado Museu de Arte Popular
sediado numa belíssima construção do séc. XIX.
Por ser muito perto, seguimos para o Museu do Ingá, que foi o antigo Palácio do
Governo do Rio de Janeiro até 1975. Com uma história riquíssima, o museu hoje abriga
obras maravilhosas de Portinari, Di Cavalcanti, entre outros.
Ali terminamos nosso passeio, chegando a São Cristóvão dentro do horário
previsto, cansados, mas bastante satisfeitos.

Veja mais fotos clicando aqui!

ANOTE NA AGENDA!

* 31/07
OLYMPIA 2016

Olympia representa as cidades submetidas a um sistema político corrupto, fundamentado pelos
privilégios. O ponto de partida para o enredo surge na construção de um campo de golfe para os Jogos
Olímpicos situado numa reserva ambiental. A história que se segue – repleta de coragem e
investigação – traz à tona os bastidores obscuros da prefeitura de Olympia.
Disponível em http://www.futebolarte.blog.br/cinema/lancamento-olympia-2016/
Onde assistir? Estação NET BOTAFOGO
Rua Voluntários da Pátria 88, Botafogo.
Quando? Pré-Estreia Domingo (31/07) às 9h
Olympia 2016
de Rodrigo Mac Niven Com Bernardo Toro, Raquel Rolnik, Andrew Zimbalist, Juca Kfouri
120 min - 10 anos
Documentário analisa as consequências das Olimpíadas no Rio de Janeiro.
Preço Especial: R$ 8,00
Após a sessão debate com:
- Dona Penha - Moradora da Vila Autódromo
- Manuela Trindade - Professora e Jornalista
- Lúcio de Castro - Jornalista Investigativo
* 05/08
ATO FORA TEMER

Local: Copacabana
Horário: De 11h as 16h
Concentração: Copacabana Palace

* 30/08
ASSEMBLEIA ADCPII

Sua presença é sempre muito importante, pois dela depende a avaliação das
ações que vêm sendo realizadas pela Associação e a proposição de outros
encaminhamentos que se fazem necessários.

* PLANTÃO JURÍDICO

Atenciosamente,
Diretoria da ADCPII

