
 
 
Dossiê: Eduardo Paes e a intervenção direta na 
greve da educação 
 
A educação no Rio vive a maior crise que já se ouviu falar em 
nossa história.  
Há 19 anos que os professores e funcionários de escolas não 
realizavam uma greve.  Há cinco anos, desde que o prefeito 
Eduardo Paes assumiu, o nosso sindicato buscava, sem sucesso, 
ser recebido para discutir sobre os rumos da educação pública na 
nossa cidade. 
Os profissionais de educação resolveram entraram em greve no 
dia 8 de agosto. Foram várias e duríssimas audiências com o 
governo ao longo desses dias, com ameaças de demissão e corte 
de ponto dentre outras arbitrariedades. A categoria manteve-se 
firme no seu objetivo de alcançar não só avanços salarias, mas 
principalmente na construção de uma educação pública de 
qualidade para os filhos da população carioca. Porém, no dia 10 
de setembro com o objetivo de dar um voto de confiança as 
promessas que fazia o governo, a categoria aprovou em 
assembleia a suspensão da greve  e resolveu entrar em Estado de 
Greve indicando que a qualquer momento a greve poderia voltar. 
No entanto, após 10 dias de recuo, o governo Paes apresenta um 
plano de carreira que, dentre outros absurdos, exclui 93 % da 
categoria. A greve, aprovada em assembleia no dia 20/09, é 
deflagrada por tempo indeterminado. Durante o período da greve, 
o governo Paes, acuado com o poder de nossa força e de 
mobilização, tenta intervir e desmoralizar o nosso movimento a 
qualquer custo. 



Faremos aqui algumas ponderações para demonstrar as tentativas 
de intervenção direta na greve dos profissionais de educação do 
município do Rio de Janeiro. 

1. No dia 28 de agosto o prefeito decretou ponto facultativo na 
tarde daquele dia orientando aos profissionais tanto das 
escolas como os das Coordenadorias Regionais de Educação 
(CRE), que fossem para a assembleia votar pelo fim da 
greve. É claro que prefeito não conseguiu intervir em nossas 
deliberações uma vez que mesmo a categoria que não estava 
em greve não se prestou a esse papel. As CREs foram 
fechadas e suas coordenadoras orientaram expressando 
“uma ordem”, que os membros das Coordenadorias 
Regionais fossem para a assembleia votar pelo fim da greve.  
Alguns compareceram a nossa assembleia mais isso não fez 
diferença já que há multidões de grevista participando de 
nossos fóruns deliberativos. 

2. Paes, agora, tenta incitar a comunidade contra os 
profissionais de educação. Utiliza-se de nossos próprios 
métodos para tentar desqualificar nosso legítimo 
movimento. 

Na semana que decidiríamos se retornaríamos à greve por tempo 
indeterminado ou não, o prefeito chama pais e responsáveis 
representantes do Conselho Escola Comunidade. Segundo relatos, 
fez ele mesmo uma reunião com tais representantes tentando levá-
los a um movimento de rua que parasse com a greve. Ainda 
segundo relatos a reunião aconteceu antes mesmo da assembleia 
que definiria os rumos do movimento. A primeira reunião teria 
acontecido na EM Orsina da Fonseca e ainda houve rejeição da 
grande maioria dos pais. 
As outras reuniões teriam sido feitas por CREs.   Nessas, as 
Coordenadoras queriam que os responsáveis assinassem um 
abaixo assinado a ser enviado à Câmara de Vereadores contrários 
à greve. E não param por aí. Segundo informações de pais que 
participaram, tentam induzir aos pais a participarem de 
movimentos de rua contrários ao movimento de greve. Dizem que 
seriam distribuídas camisas e que vários ônibus seriam 
disponibilizados para levar as comunidades a um ato que 



aconteceria no dia 25/09 na Avenida Rio Branco. De onde virá 
esta verba? 
No dia 21 de setembro, uma matéria da Rede Globo de Televisão, 
no RJTV, mostrou a insatisfação de alguns pais com a greve e a 
preocupação dos mesmos com o aprendizado de seus filhos. Um 
dos pais dessa matéria era o senhor José Carlos Ferreira e, após 
algumas pesquisas na internet, descobriu-se que esse cidadão  
tentou ser candidato a deputado por um partido que apoiou o 
prefeito na última eleição.  Foram, ainda, encontradas várias fotos 
desse senhor que comprovam seu envolvimento na campanha do 
atual prefeito. Embora sua candidatura tenha sido negada pelo 
TSE, algumas fotos públicas registram o envolvimento do senhor 
Jose Carlos do Sine (nome utilizado para apresentação da 
candidatura) com o atual administrador da cidade. 
Em carta publicada (Anexo) em sua página no Facebook, o 
suposto responsável por aluno e representante de CEC de uma 
escola chega a ameaçar o movimento grevista com interferência 
direta desse setor dizendo que a partir de agora, esses 
“representantes” sentarão à mesa de negociação entre sindicato e 
prefeito. 
Algumas informações adquiridas a partir de postagens de redes 
sociais deixam a direção deste sindicato muito apreensiva com os 
rumos que o governo tenta impor ao nosso legítimo movimento 
de greve. Além de tudo também há ameaças aos pais de perderem 
o bolsa família se a greve continuar. 
Há cerca de um mês, a Câmara de Vereadores foi invadida por 
milicianos, que segundo a própria imprensa divulgou, receberam 
cerca de R$ 250,00 para ir até aquela casa legislativa e barrar as 
manifestações favoráveis a que os grupos de oposição ao prefeito 
fossem maioria na CPI montada para averiguações sobre a relação 
da prefeitura e empresas de ônibus. Os fatos foram registrados por 
toda a imprensa. 
Disponibilizamos alguns links de matérias sobre o ato de 
milicianos na Câmara, que segundo foi denunciado por 
vereadores foram enviados pelo governo. 
 
Ricardo Boechat, na Band News faz comentários bastante 
esclarecedores:  



https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=H
1Rh1tD8tGE  
 
Após briga com milicianos na Câmara de Vereadores manifestantes 
fecham Avenida Rio Branco, no Rio:  
http://noticiasriobrasil.com.br/?p=9924  
 
Fechamento da Rio Branco e pancadaria marcam reunião da CPI 
dos Ônibus.  
 
 
Leia mais sobre esse assunto em: 
http://oglobo.globo.com/rio/fechamento-da-rio-branco-
pancadaria-marcam-reuniao-da-cpi-dos-onibus-
9654268#ixzz2fdvK6r45  
 

Tumulto marca sessão da CPI dos Ônibus na Câmara do Rio 
 
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,tumulto-marca-
sessao-da-cpi-dos-onibus-na-camara-do-rio,1066714,0.htm 
  
Neste momento, tememos pela segurança de nossos profissionais 
nas escolas.  Sabemos que os responsáveis de nossas escolas e a 
sociedade como um todo têm apoiado nosso movimento e 
detectado que lutamos para melhorar a educação do Rio de 
Janeiro.  
Porém, a convocação de pessoas estranhas ao movimento é 
prática habitual, como, por exemplo, a participação de milicianos 
no episódio da CPI dos ônibus. 
 
A culpa de a greve ter sido deflagrada é da atual administração e 
os motivos são:  Plano de Carreira realmente unificado para todas 
as categorias da educação, sem a exclusão de nenhum segmento, 
sem a polivalência do professor, um terço da carga horária para 
planejamento, redução de alunos em sala de aula, retorno da grade 
de 6 tempos de aula, nenhuma disciplina com menos de dois 
tempos de aula, retorno para a grade curricular das aulas de 



francês e espanhol, climatização de todas as escolas da rede, 
construção de mais escolas e a melhora e a modernização de 
infraestrutura das que já existem, paridade para aposentados, 30 
horas para funcionários administrativos, mudança na 
denominação de merendeiras para Cozinheira Escolar além de 
outras reivindicações. 
 
Não admitiremos manobras como as que a Prefeitura e sua base 
legislativa utilizaram na CPI dos ônibus. Isso é intervenção ilegal 
no movimento de greve dos profissionais de educação.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Textos publicados via Facebook: 
 
O tiro no pé já foi disparado. O povo não é bobo! Ele sabe a 
real situação das escolas. A comunidade nos conhece, os 
alunos nos conhecem. Estamos todos os dias ali. Devemos 
aproveitar esse chamado e envolver mais os pais no 
movimento e no pós-greve, cobrando conosco as promessas de 
melhorias, combatendo os projetos caríssimos, mostrando o 
desperdício de dinheiro público com as apostilas obrigatórias 
e vai por aí. 
Leiam isso! 
 
Queria muito compartilhar com vocês... 
 
Essa semana aconteceram reuniões em todas as CREs com os 
pais representantes do CEC. O objetivo era falar dos 
prejuízos da greve e da reposição, assim como, claro, colocar 
os pais contra nós. A mãe de um aluno meu, representante do 
SEC de minha escola, esteve em uma dessas reuniões e uma 
amiga, representante de polo, esteve na reunião com o 
prefeito Eduardo Paes. 
 
A primeira aconteceu na E.M.Orsina da Fonseca, na 2ª CRE 
com os pais representantes do CEC. Segundo a mãe de meu 
aluno, a todo momento era falado da greve e de seus 
prejuízos, na tentativa de colocar os pais contra os grevistas. 
Depois, queriam sugestões de como a reposição deveria ser 
feita, sempre sugerindo sábados e o mês de janeiro, de forma 
que os pais , em sua grande maioria, eram contra. Muitos 
deixavam claro o seu apoio aos professores, dizendo que nossa 
luta era legítima e que se o prefeito nos atendesse não haveria 
tantos dias de greve. Em um determinado momento, a CRE 
apareceu com um texto que fazia a solicitação da reposição, 
como se fosse uma abaixo assinado, pedindo para que fosse 
assinado por todos os pais. Segundo a mãe, ninguém assinou! 
Mesmo os mais tímidos, foram contra. A parte mais nobre da 
história foi a fala final da “minha mãezinha” para uma 
representante da CRE: ”Nem parece que vocês são 



professoras!” 
A segunda reunião foi com o prefeito, com direito a café da 
manhã e almoço para todos os representantes de polo 
(delícia!). O prefeito fez seu discurso em favor da educação e 
demostrou sua preocupação com os alunos que estão tanto 
tempo sem aula e sem merenda; que os pais precisam 
trabalhar e que a greve não tem objetivo pedagógico, apenas 
financeiro, embora na “cartinha” do SEPE só abordasse as 
questões pedagógicas. Para concluir, pasmem, ele solicitou 
que o CEC “ tome conta” da reposição das aulas. Ele alegou 
que essa reunião foi pedida pelos pais. 
Depois de saber dessa reuniãozinha camarada com o prefeito 
e somando a isso a parceria da Globo (que mantem sua 
postura manipuladora e difamatória), o pseudopai (aliado 
político do Paes), o insentivo e a ajuda do prefeito para 
colocar os pais na rua em protesto contra os grevistas e todos 
os golpes baixos que já sofremos, pensei: “Nossa! Isso é 
realmente uma guerra e o nosso inimigo é muito baixo! Ele 
quer agora nos tirar o apoio dos pais” 
Liguei para a mãe do meu aluno (embora nunca tenha tido a 
postura de trocar telefone com responsáveis). Afirmei a ela 
que eu não queria estar em greve, pois isso não prejudica só o 
aluno e que muitos professores estão adoecendo com isso, mas 
que não havia outra saída. Disse também que era lamentável 
termos que passar por tudo isso para exigir um direito que é 
nosso. Então ela encerrou a conversa: 
“Ana Claudia, pelo amor de Deus, não desista! Pode deixar 
que dos pais da sua turma eu cuido. Todo mundo lá é 
tranquilo e eu já se conheço todos há muito tempo. Pode ter 
certeza que nós estamos do seu lado! A gente sabe que você só 
está lutando pelo seus direitos, não desista!!” 
Penso que Eduardo Paes está perto de dar mais um tiro no 
próprio pé! 
 
 
 
Textos do Facebook 



Acabei de receber a ligação da mãe de uma ex aluna.Ela é a mãe 
representante do CEC da escola da filha e esteve presente na 
reunião na 3ª CRE, realizada nesta quarta feira (18/9). Segundo 
relato desta mãe, foi passado um calendário de reposição de aulas 
em que constam os dias 26, 27 de dezembro, todos os sábados até 
o final do ano e todo o mês de janeiro. A professora que conduziu 
a reunião (a mãe não soube me dizer o nome) sugeriu que os pais 
fizessem uma passeata de protesto contra a greve e apresentou 
ainda uma carta de repúdio ao movimento e pediu que os pais 
assinassem. Ainda segundo o relato da mãe, a maioria dos pais 
presentes se recusou a assinar. Houve inclusive a fala de um 
responsável que apoiou o movimento, o que despertou a 
contrariedade da professora da CRE que "bradava" que eles 
tinham que assinar o documento. Neste momento, a maioria dos 
pais teria se levantado para deixar a reunião e, então, a professora 
disse que enviaria o documento em nome dos pais para "algum 
lugar". "Em meu nome não vai ser, eu não assinei", disse-me a 
mãe. Ontem, após participar da assembleia e da caminhada até a 
prefeitura, não concordei com a ocupação por considerar uma 
atitude muito radical. Não sei se sou covarde ou conservadora. Sei 
que hoje, após este relato, faço aqui o "mea culpa" e reconheço 
que diante desta "corja", só atitudes extremadas e radicais podem 
nos fazer ser ouvidos e respeitados. Sinto-me envergonhada, 
enojada com estas manobras da 3ª CRE. Fico aqui imaginando 
quantos "RESTINHOS" existem lá. Será que estes profissionais 
não percebem que a luta é por eles também? Aos companheiros 
que se arriscaram por todos nós, o meu pedido de desculpas e 
meu agradecimento. Talvez seja ingenuidade minha pensar que 
pudéssemos conquistar a vitória numa guerra tão suja apenas com 
caminhadas e cantos de repúdio. Mas... é apanhando que a gente 
aprende. Estamos na luta! 

 

NOTA DE REPÚDIO 
 
Que se faça chegar ao conhecimento do Sr. José Carlos do Sine, 
conselheiro do Polo VIII da 10 CRE. 



Faço parte do CEC da 6 CRE e em nenhum momento dei minha 
autorização para que este senhor fizesse uso de meu nome para 
repudiar qualquer atitude da luta dos professores. Sou mãe de 
aluna especial da rede e quero o melhor para minha filha assim 
como para todos os alunos da rede municipal, porém dou total 
apoio aos professores que estão lutando não só por um salário 
digno, como também por melhores condições para esses alunos, 
pois quando não existe acordo, só a greve é o caminho. 
Este senhor deveria usar o pronome pessoal na primeira pessoa do 
singular, pois ele não me representa. 
Ao assistir a reunião que nos foi dada, assinei a lista de frequência 
e espero que meu nome não seja usado para outros fins, pois caso 
contrário, tomarei as medidas cabíveis por lei. 

 
IRLANDA MARIA DE ANDRADE - CEC 6 CRE 

Maria Eliane Sant'anna da Silva Apoiado Irlanda também sou 
mãe responsável do CEC da 10ªcre e em momento algum eu 
autorizei nada e nem participei desta reunião porque foi avisada 
em cima da hora,mas eu gostaria de ter estado lá para ver o que 
foi dito.  

  

 

 

 

 

 



 
 

 
 
Fotos de José Carlos Ferreira ou José Carlos do Sine ao lado de Índio da Costa 
e de Solange Amaral 


