
                 
 

 
 

Eleições CPII Eleições CPII Eleições CPII Eleições CPII –––– 2012 2012 2012 2012    

        Estamos vivendo mais um processo eleitoral, desta vez para a escolha do novo Diretor 
Geral do Colégio Pedro II (de 2012 a 2016). A ADCPII defendeu, na Congregação, a 
autonomia da Comissão Eleitoral já instituída com nove membros (três docentes, três 
técnicos e três alunos) e a homologação das regras por ela estabelecidas. Esperamos que o 
trabalho dessa Comissão garanta ampla participação da comunidade escolar e a plena 
discussão dos projetos de gestão escolar apresentados pelos candidatos, em debates e em 
visitas a todas as Unidades Escolares. 

        Foram definidos o calendário e as normas eleitorais, já disponibilizados no site do 
colégio.  

                                     Ressaltamos que nossos meios de comunicação estarão abertos para a divulgação dos 
programas de todas as candidaturas que se apresentarem e deles quiserem fazer uso. 

    

10% do PIB JÁ! Plano Nacional da Educação (PL 8035/10)10% do PIB JÁ! Plano Nacional da Educação (PL 8035/10)10% do PIB JÁ! Plano Nacional da Educação (PL 8035/10)10% do PIB JÁ! Plano Nacional da Educação (PL 8035/10)    
O Plano Nacional da Educação (PNE) deve ser definido a cada 10 anos e deve 

apresentar as metas para a educação nacional a serem atingidas pelos governos e sociedade. 
Em 2010, foi apresentada na Câmara Federal uma proposta de PNE, que deu origem ao PL 
8035/10 e que, desde então, vem tramitando a passos bem lentos. Notem que, se sua 
validade é para o decênio, já estamos com dois anos de atraso!  

O principal ponto de discussão e divergência é a fixação do índice de investimento 
financeiro na educação pública: as entidades da sociedade civil defendem que os 
investimentos devem ser equivalentes a 10% do PIB (Produto Interno Bruto) para que 
realmente se possa vencer os históricos atrasos e precariedades nessa área. No entanto, o Governo, 
representado por sua grande bancada e pelo relator da Comissão Especial, quer limitar os investimentos à 
ordem de 8% de investimento total, destes 7,5% para a educação pública.     

Mesmo com essa limitação, é provável que o PNE seja votado na Câmara ainda neste semestre e depois 
siga diretamente para o Senado. 
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Associação de DocentesAssociação de DocentesAssociação de DocentesAssociação de Docentes    

        No último dia 26 de abril, 
ocorreu o I Encontro de 
Aposentados de 2012, uma 
atividade cultural que contou com 
dois momentos: visita à exposição 
de Tarsila do Amaral, que estava 

em cartaz no CCBB e, em seguida, um descontraído 
lanche na Brasserie Rosário. Os participantes do encontro 
avaliaram como bastante positiva a iniciativa. Se você 
perdeu o primeiro, fique atento aos próximos! 

 

         Já está sendo planejada, para a primeira 
semana de outubro deste ano, a edição número 5 
do Encontro de Professores da ADCPII que este 
ano terá o tema Políticas educacionais: desafios e 
lutas nas escolas.   
        O GT EPAD vem se reunindo regularmente e 
já está fechando programação e orientações para 
apresentações de trabalhos, que logo serão 
divulgadas.   
                   Prepare-se! Anote na agenda! 
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     A ADCPII tem uma página 
no Facebook. Lá também 
divulgamos nossas ações e 
opiniões e é mais uma forma 
de entrar em contato conosco. 

Procure-nos lá! 

 



Projeto de Lei 2134/11 chega ao Senado e vira PLC 36/20122Projeto de Lei 2134/11 chega ao Senado e vira PLC 36/20122Projeto de Lei 2134/11 chega ao Senado e vira PLC 36/20122Projeto de Lei 2134/11 chega ao Senado e vira PLC 36/20122    

Com o objetivo de criar novos cargos para a administração pública direta e inserir o Colégio Pedro II na 
Rede Federal de Educação Técnica e Tecnológica, o PL 2134 encontra-se tramitando no Senado e já foi 
aprovado pela Comissão de Educação e pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.  

 Entre as normativas desse projeto de lei, estão as que tornam o CPII semelhante aos outros IFE’s. Se 
em termos de estrutura organizativa e autonomia administrativa, isso pode ser considerado interessante, há 
que se cuidar para que não se torne uma camisa-de-força, prendendo-nos em parâmetros e dispositivos legais 
que não correspondem à nossa realidade. Por sermos a única instituição a oferecer todas as etapas da 
Educação Básica no país, os dispositivos legais não podem ser meramente igualados e generalizados. Foi com 
esse intuito que a ADCP II enviou algumas propostas de emendas a esse projeto, quando ainda de sua 
tramitação na Câmara, que infelizmente não redundaram nos resultados esperados.  

 Entendemos que, após a aprovação da lei, essa discussão se desdobrará na elaboração de Estatuto e 
Regimento específicos para a nossa instituição e continuará merecendo toda a nossa atenção, no intuito de 
ampliar o debate e garantir a participação de todos na construção de uma regulamentação que expresse o CPII 
que queremos. 

 

CampCampCampCampanha Salarial 2012anha Salarial 2012anha Salarial 2012anha Salarial 2012 Contatos, atualização de Contatos, atualização de Contatos, atualização de Contatos, atualização de 
endereço e eendereço e eendereço e eendereço e e----mails...mails...mails...mails...    

            A categoria continua mobilizada em prol de duas importantes frentes 
de lutas:  

            1) A campanha salarial , com os seguintes eixos:  definição de data-
base em 1º de maio; política salarial permanente com reposição 
inflacionária, valorização do salário base e incorporação das gratificações; 
contra qualquer reforma que retire direitos dos trabalhadores e  pela retirada 
dos PL s, MP s e decretos contrários aos interesses dos servidores públicos 
(PLP 549/09, PL 248/98, PL 92/07, MP 520/10 e demais proposições); 
cumprimento, por parte do governo, dos acordos firmados e não cumpridos; 
paridade entre ativos, aposentados e pensionistas, entre outras. 

 2) A reestruturação das carreiras do Magistério Superior e do 
Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (GT carreira), 
prevista nos acordos assinados, em 2011, entre o Governo, Andes, Proifes e 
Sinasefe. Fique atento ao calendário nacional de mobilizações! 

    
     Se você usa e-mail com 
frequência e não está 
recebendo nossos boletins 
eletrônicos, ligue-nos para 
atualizar seu cadastro na 
ADCPII. Queremos manter 
sempre o contato com você, 
e, atualmente, o e-mail é o 
canal mais rápido para 
distribuir as informações. 
Atualize seu cadastro pelos 
telefones: 2580-0783 ou  
                 3860-1194  
            (horário comercial)  

 

 

MP 568, MP 568, MP 568, MP 568, Reajuste SalarialReajuste SalarialReajuste SalarialReajuste Salarial e Desconto e Desconto e Desconto e Desconto    Convênios da ADCPIIConvênios da ADCPIIConvênios da ADCPIIConvênios da ADCPII    
                    
                                    O contracheque do mês de junho já vem com a 
incorporação da gratificação GEDBT e o reajuste de 4%, 
resultado do acordo de greve do ano passado.  Este acordo 
previa que a incorporação e o reajuste fossem implantados a 
partir de março de 2012. Verificamos no sistema SIAPE que o 
reajuste de 4% na RT e os valores retroativos a março de 
2012, que constam na MP, ainda não foram incorporados 
este mês. Em contato com o setor responsável pelo 
pagamento no CPII, fomos informados de que estão 
aguardando um comunicado oficial para proceder às devidas 
correções: reajuste da RT, cálculo e pagamento dos 
atrasados. As novas tabelas bem como a MP na íntegra 
estão disponíveis no site da ADCPII. 

Desconto da ADCPII no contrachequeDesconto da ADCPII no contrachequeDesconto da ADCPII no contrachequeDesconto da ADCPII no contracheque    

       Estamos realizando a verificação dos descontos dos 
associados, que, por uma questão técnica do sistema SIAPE, 
há algum tempo não são atualizados. Optamos por 
comunicar a todos os associados antes de proceder a esta 
atualização que implicará aumento no desconto. Esta 
contribuição é equivalente a 0,5% dos proventos e 
pretendemos seja regularizada já no próximo mês. 

    
       Nossa Associação vem 
firmando alguns convênios, 
no sentido de ampliar as 
oportunidades sócio-culturais 
oferecidas aos associados. 
Um destes convênios é 
com o SESC – RJ, que 

dispõe de unidades em 
vários municípios do estado, 

inclusive espaços de cinema. Para 
usufruir esse benefício, o associado deve ir a 
uma das unidades SESC, munido de seu 
contracheque, pagar uma taxa anual e 
informar-se sobre os serviços prestados pela 
rede. Para quem quer aprender a dançar, é 
possível matricular-se com desconto na Casa 
de Dança Carlinhos de Jesus em Botafogo. 
Há ainda convênios com outras associações 
e terapias alternativas.  
      Acesse o nosso site ou ligue-nos para 
maiores informações. 


