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EDITORIAL
Interna e externamente ao Colégio Pedro II, vários eventos ocorreram nos últimos
tempos com alguns impactos em nossa vida Escolar. O golpe à nossa democracia
que após pouco mais de um ano vive momentos de crise, os movimentos de
nossa democracia interna (eleições do CONSUP) e os desafios para se enfrentar
os ataques aos nossos direitos vindos das reformas previdenciária e trabalhista.
Com o objetivo de nos fortalecermos para estes e para os futuros desafios, e
também, refletirmos sobre nossa caminhada, julgamos que já está mais do que na
hora de nos encontrarmos, presencialmente, para juntos avaliarmos os passos
que foram dados e planejarmos os que ainda precisam ser percorridos

ATO PELAS DIRETAS JÁ 28/05
Pouco mais de um ano após o golpe à
nossa

democracia

que

destituiu

a

Presidenta legitimamente eleita Dilma
Roussef, a sociedade como um todo,
para além dos setores progressistas e
organizados, começa reivindicar com
mais intensidade o seu direito autêntico
de

decidir

clamando

os
por

destinos

do

Brasil

eleições

diretas

e

#foratemer. Aqui no Rio de Janeiro,
vários artistas se mobilizaram por um ato pela democracia, no dia 28/05/2017, na
praia de Copacabana. Cerca de 150 mil pessoas, dos mais variados segmentos
sociais cariocas, lotaram a orla para um ato-show por diretas já. O movimento pela
saída do atual governo ilegítimo vem ganhando cada vez mais as ruas!

POSSE DO CONSUP
A Diretoria da ADCPII agradece às companheiras e aos companheiros que, como
representantes eleitos nos primeiros anos de implementação do CONSUP,
abriram caminho para um outro modelo de gestão institucional e se mostraram
incansáveis na luta pelo fortalecimento do órgão deliberativo máximo da
instituição.

Nesse momento de renovação dos membros deste conselho, saudamos os novos
representantes, recém- eleitos pela comunidade escolar do CPII, comprometidos
com a construção de uma escola democrática, transparente e plural.

BOAVENTURA NA UERJ
"O

sociólogo

português

Boaventura

de

Sousa

Santos

e

a

ex-

ministra do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos
Nilma Lino Gomes, compuseram a mesa de abertura do IX Seminário
Internacional As Redes Educativas e as Tecnologias na última segunda-feira,
05/06/2017, na UERJ.
Em sua palestra, Boaventura chamou a atenção para as formas de dominação –
capitalismo, colonialismo e patriarcado – que atuam de modo articulado, bem
como para a necessidade de repensarmos os meios de resistência, apoiados
numa “artesania das práticas”, na criatividade e nas “experiências de sentido”,
fortalecendo a "ecologia dos saberes" e investindo numa "ciência pós-abissal".
A UERJ ter sido palco deste debate demonstra que, embora este governo siga
com suas ações no sentido de colonizar, invisibilizar, desrespeitar e deslegitimar a
Educação Pública e seus sujeitos, a Universidade, seus estudantes e servidores
resistem. E nós, resistimos com eles. Assista aqui a palestra.
https://www.youtube.com/watch?v=nOZqfQTnP4A

NOTA DA DIRETORIA DA ADUFF

Apresentamos, neste momento, moção de
solidariedade aos professores da rede pública
no estado do Rio de Janeiro que estão sendo
alvos de denúncias infundadas e cerceadoras
da liberdade de expressão e de pensamento.
Dois casos específicos chamam mais atenção
neste momento: a divulgação de um trecho de aula da professora Valéria Borges,
docente de História do Colégio Liceu Nilo Peçanha, de Niterói, há mais de 30
anos, por parte do vereador da cidade Carlos Jordy (PSC).

O outro episódio, que também repudiamos, diz respeito às ofensas racistas
dirigidas à professora Jaqueline, do Colégio Pedro II, proferidas por parte de
alguns estudantes do 9º ano, do turno da manhã, do campus Humaitá II.
Repudiamos ainda as movimentações dos integrantes do projeto ‘Escola sem
Partido’, que atacam a democracia ao perseguir professores que no exercício de
suas profissões incentivam o pensamento reflexivo e cidadão.
Somos contra a censura e a mordaça que os setores conservadores tentam impor
à autonomia de nossos educadores.
Niterói, 30 de maio de 2017.
Diretoria da ADUFF, biênio 2016-2018
(Publicado em http://aduff.org.br/_novosite/noticias/?noticia_ano=2017&noticia_id=7821)

ENCONTRO DOS APOSENTADOS
Na sexta, dia 26/05, realizamos mais um encontro para os aposentados da
ADCPII.

Desta

vez,

vimos

uma

exposição

da

Casa

França

Brasil

(EXPOSIÇÃO VIRAGENS: arte brasileira em outros diálogos na coleção da
Fundação Edson de Queiroz) e depois assistimos a um concerto no CCBB,
promovido pelo Rio Harp Festival. Ao final, lanchamos no Bistrô dos Correios, um
local muito agradável no centro do Rio.
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