
 

 

 

 

 

Na última terça-feira dia 25, os servidores do Colégio Pedro II decidiram paralisar suas 

atividades a partir do dia 28/10. A greve foi decidida em assembleia realizada com a 

participação de quase 550 servidores. 

O motivo principal da greve é a luta contra a aprovação da proposta também no Senado 

da PEC 241 (agora como PEC 55). Com aprovação dessa essa reforma constitucional, 

haverá congelamento de investimentos na educação durante 20 anos. Isso significa a 

redução de investimentos e o consequente sucateamento da educação pública no país.  

Além disso, as propostas de reforma do Ensino Médio sem qualquer participação da 

sociedade e a possível implementação de uma política na educação que cerceia a 

liberdade de expressão nas escolas (a chamada Escola sem Partido) também são os 

pontos importantes da pauta de luta nessa greve.  

A diretoria da Associação de Docentes do Colégio Pedro II apoia e participa do 

movimento grevista, por também pensar que vivemos um momento muito difícil para a 

educação pública no país e por acreditar que somente com muita mobilização é que 

conseguiremos reverter esse quadro caótico que se instaura no governo ilegítimo de 

Michel Temer. 

 

 

No último dia 20 de outubro, no Campus Tijuca II ocorreu o 2º debate promovido pelo 

Fórum de Entidade do Colégio Pedro II. Nessa ocasião o tema abordado foi a auditoria 

pública da União e o coordenador da dívida pública do Rio de Janeiro, Paulo Lindesay, o 

debatedor convidado. 

A conversa foi extremamente esclarecedora para se entender o contexto atual, em que o 

governo federal defende a necessidade de cortar gastos em setores fundamentais para a 

sociedade (como educação e saúde). Lindesay explicou, através de gráficos e tabelas 

retirados de sites oficiais do governo e de instituições balizadas, além da análise da 
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proposta de emenda da constituição 241(agora PEC55), que o principal problema de 

gastos no orçamento público da União reside no pagamento da dívida interna. Tal dívida 

não cessa de crescer, pois são acrescidos juros sobre juros dentro de um mecanismo 

montado a partir de especulação financeira que só favorece os banqueiros e grandes 

empresas de capital nacional e internacional. 

Ao final do debate, concluímos que somente através de muito esclarecimento e de 

mobilização da maior parte da população contra essas medidas é que poderemos barrar 

este processo de empobrecimento do povo brasileiro, em detrimento ao crescimento da 

riqueza dos setores mais ricos do Brasil. 

  

 



 

 

Na última sexta-feira, 28/10/2016, dia do Servidor Público, dia de luta, o campus mais 

antigo do Colégio Pedro II, que ocupa um quarteirão inteiro no do centro da cidade, na 

rua Marechal Floriano, recebeu um abraço simbólico.  

Eram centenas de pessoas, movidas pelo sentimento de pertencimento a essa 

instituição, comprometida com a formação de sujeitos críticos e reflexivos.  

Um mar de gente ocupou as ruas: muitos servidores (ativos e aposentados), mas 

também responsáveis e estudantes de ontem e de hoje.  

Entre as palavras de ordem desse ato, convocado pelas redes sociais, estava a defesa 

da educação pública, contra a PEC55  (antiga 241), a Medida Provisória 746, que 

reforma o ensino médio de cima para baixo sem discussão com a sociedade. O ato 

também se manifestava contra o projeto Escola Sem Partido, que cerceia direitos 

constitucionais de livre expressão do pensamento (art. 5° da CF de 1988) e contraria 

premissas importantes da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996. 
 

Abaixo algumas imagens do abraçaço (crédito Rodolpho Pupo): 
 

 
 

Mais fotos, clique aqui. 

EM DEFESA DO CPII: Abraçaço ao Campus 

https://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaomateria?id=127337
http://www.rbj.com.br/geral/pec-241-agora-e-pec-55-e-vai-consulta-publica-3738.html
http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=39621
https://drive.google.com/drive/folders/0BysNg2Se7bmhVDhSM0ticTlTcUk


Conheça a página do movimento EudefendooCP2 e mande sua história no/ com o CPII 
através de mensagem. https://www.facebook.com/EuDefendoOCP2/ 

 

 
“Ser jovem e não ser revolucionário é uma contradição genética.”  

Che Guevara 

 

A juventude discente do Colégio Pedro II, mantendo sua tradição centenária de luta, 

deliberou em assembleias locais, nos vários campi, ocupar suas ESCOLAS* para 

defendê-las.  

 

Escolheram, como forma de resistência aos vários ataques à Educação feitos pelo atual 

governo ilegítimo Temer (PEC 55/ antiga 241, Reforma do Ensino Médio e o projeto da 

Escola sem Partido), a ocupação com a verve revolucionária típica da juventude. Como 

já disseram, “A revolução não será televisionada!” 

 

Para saber mais sobre cada uma das ocupações, suas pautas, suas demandas e, 

eventualmente, contribuir e apoiar nossos bravos estudantes neste momento, aponte seu 

navegador para as páginas oficiais de cada campus ocupado. #OcupaTudo 

 

 

Ocupa Realengo - https://www.facebook.com/ocupaCP2real/ 

Ocupa Centro - https://www.facebook.com/ocupacp2centro/ 

Ocupa Niterói - https://www.facebook.com/OcupaCpIINit/ 

Ocupa Engenho Novo II - https://www.facebook.com/ocupENCP2/ 

Ocupa Tijuca - https://www.facebook.com/ocupacp2tijuca/ 

Ocupa Caxias - https://www.facebook.com/OcupaCp2Caxias/ 

 

• Estes são os campi ocupados até o dia 31/10/2016 
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https://www.facebook.com/ocupacp2tijuca/
https://www.facebook.com/OcupaCp2Caxias/


 

 

 

 

Hoje, dia 1 de novembro de 2016, a ADCPII concedeu sua segunda entrevista ao 

programa FAIXA LIVRE – Rádio Bandeirantes 1360 AM, com a participação do 

Conselheiro Eduardo Prestes (Realengo II) e duas alunas da Equipe de Comunicação da 

ocupação deste Campus. As principais bandeiras de luta de servidores e alunos do 

colégio foram a pauta da entrevista: a PEC 241 (agora PEC 55 ), o projeto Escola sem 

Partido e a Reforma do Ensino Médio 

O locutor Paulo Passarinho se declarou emocionado com a entrevista por causa da força 

e precisão do nosso movimento. 

 

Ouça pelo site (só no final do dia) Aepet - www.aepet.org.br E fotos e nome no facebook 

- programa FAIXA LIVRE. 

 

 

ADCPII no ar: 

falando sobre as ocupações nos campi do CPII 

www.aepet.org.br



