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SOBRE O DEBATE COM A DENISE GENTIL
No dia 17 de maio, em atividade promovida pela ADCPII e pela ASFOC SN, tivemos a
oportunidade de debater com a professora Denise Gentil - professora pesquisadora de
macroeconomia e economia do setor público, do Instituto de Economia da UFRJ.
Na ocasião, constatamos que não há déficit fiscal no Brasil e que estamos submetidos a uma
política deliberadamente contracionista. *

O governo perdoa dívidas de setores diversos e exige que os trabalhadores paguem a conta.
Por isso, por FORA TEMER e pelas DIRETAS JÁ, estaremos no ato de domingo, dia 28 de maio.

* Podem pegar seus certificados de participação, na sede da ADCPII, todos que compareceram ao debate sobre a
Reforma da Previdência no dia 17.

ATO DO DIA 28/05 PELAS DIRETAS JÁ

Domingo, dia 28/5, na Praia de Copacabana (Siqueira Campos), milhares de pessoas irão às
ruas para garantir o nosso direito de votar!

CRONOGRAMA:

11h Concentração
13h #CordãodaBolaPreta
14h #PretinhodaSerrinha convida #TeresaCristina, #MosquitoMqt, #Otto e #Martnalia
16h #CaetanoVeloso, #ManoBrown, #MariaGadu, #Criolo e #PedroLuís
17h30 #DigitalDubs e #BNegão

Chegou a hora de dizer: #DiretasJá!

TRABALHADORES MARCHAM EM BRASÍLIA EM FAVOR DE
SEUS DIREITOS E POR DIRETAS JÁ

Início da Marcha em Brasília

O ilegítimo governo de Michel Temer, pego em escutas eletrônicas que mostraram o modus operandi dos
golpistas, ainda tenta se manter no cargo para dar continuidade a um dos mais perversos golpes nos
direitos trabalhistas e previdenciários já implementados ao conjunto dos trabalhadores.

Trabalhadores em marcha

Mas esses resistem! Cerca de 200 mil trabalhadoras e trabalhadores, vindos de todos os recantos do
Brasil, estiveram em Brasília neste histórico dia 24/05/2017. Numa das maiores demonstrações de
organização e luta efetiva dos últimos tempos, marcharam pacificamente contra as reformas
previdenciária e trabalhista e também por Diretas Já.

Pedro II na Luta

A despeito de uma brutal e injustificada repressão por parte das forças policiais, com bombas de gás, tiros
de borracha e até mesmo uso de armas letais, produzindo várias vítimas, a marcha se manteve firme até o
seu fim com várias lideranças denunciando as mentiras sobre o alegado déficit da previdência e os
ataques que os golpista têm feito aos direitos trabalhistas.

Truculência policial

Mais uma vez, fica claro que, somente com os trabalhadores nas ruas e ações diretas, poderemos frear o
avanço dos golpistas sobre nossos direitos. Que venha agora a greve geral de 48h!

ÚLTIMA CHAMADA PARA O ENVIO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PRÓXIMO
NÚMERO DA REVISTA “EDUCAÇÃO EM PAUTA”
O Conselho Editorial da revista “Educação em Pauta” informa que adiou para o dia 10 de junho
de 2017 a data limite para o envio de artigos. Lembramos aos autores as seguintes instruções:



informem o Departamento ao qual pertencem e o campus em
que trabalham;



os artigos deverão ter, no máximo, 16 mil caracteres com
espaço;



as eventuais ilustrações para os artigos (fotos, imagens etc.)
deverão ser enviadas com as devidas legendas;



não é necessário inserir “resumo” e “palavras-chave”;



o

endereço

eletrônico

para

o

envio

dos

artigos

é

secretaria@adcpii.com.br.

Não é demais lembrar que sua participação é muito importante.
Dela depende a edição da revista.

ASSEMBLEIA DO DIA 20/06
No uso das prerrogativas que nos 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 2017 às 18h, em São Cristóvão. Deliberará a seguinte pauta:

1 - Informes
2 - Análise da conjuntura
3 - O papel da ADCPII no Colégio Pedro II

NOTA DO NEAB

RACISTAS NÃO PASSARÃO!

NOTA DE REPÚDIO
O Núcleo de Estudos Afro-brasileiros do Colégio Pedro II (NEAB—CP2), juntamente ao Coletivo
de Negres Lélia Gonzales e com apoio da direção do Campus Humaitá II, vêm por meio desta
nota REPUDIAR veementemente as posturas agressivas de membros desta comunidade escolar
em relação à existência, à convivência e à dignidade de pessoas negras neste espaço.
Chegaram a nosso conhecimento denúncias de que manifestações racistas, misóginas e
classistas foram dirigidas a uma docente na semana de 08 a 12 de maio por turmas do 9º ano do
turno da manhã; o que é inadmissível!
Como entidades politicamente organizadas no combate ao racismo na escola, não admitiremos
quaisquer ataques a pessoas negras, isto é, de ascendência africana ou indígena, neste que é
um espaço público e institucional, e assim requeremos um pedido formal de desculpas das
turmas envolvidas no caso. Exigimos respeito e consideração à docente em questão bem como
uma retratação por parte do corpo de responsáveis pelos estudantes que tenham feito tais
comentários.
Ressaltamos que não é a primeira vez em que neste campus acadêmico ocorrem casos
parecidos. Têm sido recorrentes as denúncias e depoimentos de estudantes, funcionários e
docentes negros que se sentem incomodados com tratamentos racistas como piadas, apelidos,
falas, discursos que visem a silenciar, humilhar, agredir, desangenciar e segregar racialmente
pessoas negras. Lembramos que racismo é CRIME inafiançável e que a autoria de
manifestações dessa natureza pode ser enquadrada judicialmente, com pena prevista em lei no
Código Penal Brasileiro.
Atentamos que RACISTAS NÃO PASSARÃO por cima de nossas cabeças nem vão rasurar
nossa dignidade!

http://neabcp2.blogspot.com.br/2017/05/racistas-nao-passarao.html

FLIP 2017

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.
Junho: 14 (quarta-feira) e 27 (terça-feira)
Julho: 12 (quarta-feira) e 25 (terça-feira)

