
Impáfia, arrogância e prepotência!
Marcas do governo Paes e seus
secretários escolhidos a dedo!

Menino mimado
A postura de menino mimado mantida pelo

prefeito Eduardo Paes durante toda a sua gestão

tem sido sua marca. Uma postura nada ética em

relação à população. Em junho junto com Ca-

bral foi até o final afirmando que não mexeria

nos preços das passagens, mesmo vendo toda a

No ano de 2012, assim como em outros anos,

a prefeitura do Rio pagou míseros 5% de cor-

reção salarial para os servidores. Em 2013 o go-

verno esperou até as vésperas da greve para anun-

ciar seu ídice. 6,67. No dia 30/07 o prefeito faz

na imprensa o esperado pronunciamento quanto

ao rejuste dos servidores municipais: 6.67%.

Naquele dia Pedro Paulo garantia que "o mês de

pagamento dessa variação ainda não está deci-

dido". Parecia que estavam fazendo um grande

favor ao servidores e portanto não tinham pres-

sa em anunciar coissísima nenhuma. A impáfia

e arrogância dessa administração é tão grande

que além de não pagarem o reajuste dentro do

primeiro semestre como deveriam, ainda levam

meses para anunciar que índice seria pago, além

de omitir em que mês será depositado. A certe-

za de que não haveria reação dos servidores foi,

por 4 anos, o grande troféu dessa gestão. Esse

troféu ou essa certeza já não existe mais

confusão e revolta dos cariocas. Já agrediu jo-

vem, cercado com seguranças e outras atitudes.

Em nossa greve afirmou com todas as letras que

não colocaria seus filhos na escola pública uma

vez que tinha dinheiro para colocá-los numa es-

cola privada.

Manifestantes que vaziam vigília em frente

a prefeitura expulsaram a Rede Globo da

Manisfestação após o RJTV ter anunciado

que havia apenas 500 pessoas num ato de

mais de cinco mil pessoas



Luta retirou autoridade das autoridades!
Em vários momentos nosso

movimento colocou o prefeito

em seu lugar de mero agente

público eleito.  Com sua secre-

tária economista não foi dife-

rente. Tentaram nos ameaçar

com o corte de ponto achando

que voltaríamos correndo para

Mostramos à população que as verbas da Educação são utilizadas na
corrupção e favorecimento de empresários.
Denunciamos a privatização da educação e os interesses escusos que
está por trás dela.

as escolas. Fizeram todo tipo de

terror. Mandaram a polícia nos

agredir, prender mas nada disso

esmoreceu o movimento. A

cada retaliação que fazima os

profissionais respondiam com

mais mobilização. Sua lideran-

ça frente os profissionais de

educação era nenhuma. A dire-

ção de nossas vidas era nossa.

Paes e Costin perderam com-

pletamente o controle do que a

educação fazia. Tiveram que pe-

dir arrego e buscar ajuda junto

ao STF e seus amigos e aliados

do governo federal.

solidariedade de
classe

Outros trabalhadores do país além de nos apoiarem se inspiraram
em nossa luta e foram para as ruas.
Solidariedade, moções, apoios chegavam  de todos os lados.

Greve
Depois de quase 20 anos resgatamos a principal tática de luta utili-
zada historicamente por todos os trabalhadores: a greve.

A guerra só começou
Ganhamos a primeira batalha

Denunciamos a meritocracia mostrando à população que ela não ser-
ve para melhorar a educação. Só para melhorar os bolsos de quem
utiliza a educação como um negócio.

Destruímos a imagem de Paes perante a sociedade brasileira.
Carreira política

de Paes

Nossa voz foi ouvida em todo o Brasil. O mundo soube de nosso
anseios.

Todos souberam
de nossa luta

Costin não recebeu nenhum prêmio de personalidade na educação, afinal
ela não entende nada sobre o tema. Seu negócio é fazer da educação um
negócio lucrativo para os seus. Essa secretária vai ter que sair. Ela não tem
mais autoridade para continuar a frente da pasta. Não há mais como ficar.

Perda de
autoridade

Não passava pelos piores pesadelos de Paes ter que pagar 8% a mais
para a educação. É óbvio que esse dinheiro seria todo destinado aqueles
amigos e à corrupção. A greve mudou o destino de uma parte impor-
tante das verbas da educação.

8% deixaram de
ir para a

corrupção

Privatização e
corrupção

Meritocracia


