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Rio de Janeiro, 31 de março de 2017.

“NADA A TEMER, SENÃO O CORRER DA LUTA”
Em meio a tantos ataques aos direitos da classe trabalhadora, não há outra alternativa senão nos
mantermos nas ruas e em luta!
Hoje estaremos novamente manifestando nossa total contrariedade em relação às Contra –
Reformas Trabalhista e Previdenciária.
Porque a soberania política de uma nação é vinculada ao seu povo!!
E esse povo vai às ruas!!!"

Para maiores informações, acessem o link do evento no Facebook
https://www.facebook.com/events/1788774391441903/?ti=cl

FIQUEM LIGADOS!

Temer quer “driblar” estabilidade do
funcionalismo para fazer “megademissões”
http://www.ocafezinho.com/2017/03/28/temerquer-driblar-estabilidade-funcionalismo-parafazer-megademissoes/

ATO SHOW RESISTÊNCIA
A ADCPII tem orgulho em apoiar, em tempos de desvalorização da UERJ e da educação pública do
nosso estado, mais esse ato de resistência!
Convidamos nossos associados e nossas associadas a se somarem a essa luta e celebrar os 60
anos do CAp-UERJ em um Ato Show !
#capuerjresiste #uerjresiste

SE INFORME MELHOR SOBRE A SITUAÇÃO DA UERJ
http://m.jb.com.br/leonardo-boff/noticias/2017/01/29/crise-da-uerj-governo-esta-secando-a-seiva-da-vidaintelectual-e-artistica-do-rio/

INFORMES
Em seguida haverá outros lançamentos. Anote:
- Espaço Cultural do CPII – dia
11/04/2017, às 14h.
- Campus Engenho Novo II – dia
27/04/2017, às 18h, na Biblioteca.

AVISO IMPORTANTE AOS ASSOCIADOS E ASSOCIADAS DA ADCPII
O SIGEPE, órgão central que regulamenta os descontos em folha dos servidores e servidores
federais, propôs alterações no sistema de recolhimento desses descontos. Para que o associado autorize
o desconto para a ADCPII deve acessar o SIGEPE (sítio do órgão federal) e seguir os seguintes passos:
A) Acesse o sítio web do SIGEPE e faça a autenticação (login) com seu CPF e SENHA
https://servidor.sigepe.planejamento.gov.br/ (vide imagem)

B) Após a autenticação clique em consignações (veja imagem abaixo):

C) Após clicar em Consignações escolher no menu a opção: “Gerar código de Consignação” (vide figura):

D) Na tela que se abre use o campo de pesquisa para achar “ADCPII” (vide figura):

E) Clique no botão “Gerar Código” e pronto.

F) Clique no botão sair do sítio web do SIGEPE
Atenção: Evite acessar a página do SIGEPE de computadores públicos! Ao terminar sua consulta ou
operação no SIGEPE sempre clique no botão SAIR (logout)!

PLANTÃO JURÍDICO
Dúvidas trabalhistas? Informações sobre Carreira Docente, Regime de Trabalho, direitos da
categoria? Ação judicial para o recebimento de retroativos não pagos, como o RSC?
Venha conversar pessoalmente com nossa Assessoria Jurídica na sede da
Associação,
em São Cristóvão, e se informe sobre o que será preciso fazer.
Abril: 07 (sexta-feira) e 20 (quinta-feira)
Maio: 05 (sexta-feira) e 23 (terça-feira)

REUNIÃO COM O CONSELHO DE REPRESENTANTES DA ADCPII
Marcada nossa próxima reunião para o dia 4 de abril, terça-feira, às 18h30min. Contamos
com todos.
Pauta inicial: Organização da Discussão de Unificação das entidades e Organização das
idas aos colegiados que acontecerão nos dias 10 e 11 de abril.

REUNIÃO COM O CONSELHO DE REPRESENTANTES DA ADCPII

Ouça a entrevista:
https://soundcloud.com/programafaixalivre/fl-23-03-2017_5neila?in=programafaixalivre/sets/2017-03_23-programa-faixa-livre

MEDALHA CHICO MENDES DE RESISTÊNCIA

