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Brasília-DF, 1° de outubro de 2013 

 

Professores são reprimidos pela PM durante manifestação em 

frente à Câmara do Rio 
Nesta terça-feira (1º), o policiamento foi reforçado para impedir os servidores de se aproximarem do 

prédio, onde ocorrerá a votação do Plano de Cargos e Remuneração 

 

Professores em greve realizaram durante toda a segunda-feira (30) uma manifestação em torno do prédio 

da Câmara Municipal do Rio, na Cinelândia. O protesto começou nas primeiras horas da manhã, com 

representantes do magistério chegando em grande número para apoiar um grupo que estava acampado do 

lado de fora do Palácio Pedro Ernesto, desde que foram expulsos com violência do plenário da Câmara 

pela Polícia Militar (PM) na noite de sábado (28). 

 

A manifestação seguia sem tumulto, até que a Tropa de Choque resolveu, por volta das 21 horas, dispersar 

os black blocs que participavam do protesto em apoio aos professores. Oito pessoas foram detidas e pelo 

menos outras seis ficaram feridas. Fotógrafos registraram o momento em que um jovem foi agredido com 

golpes de cassetetes por três policiais. 

 

Segundo a PM, o cerco aos professores acampados ao lado da Câmara foi ordem do presidente da Casa, 

Jorge Felippe (PMDB). O deputado Gilberto Palmares (PT) criticou a decisão de isolar os manifestantes e 

ajudou a negociar a diminuição do efetivo policial durante o dia. “Embora a greve seja do âmbito 

municipal, não podemos fechar os olhos, pois todos lutamos por uma educação melhor, seja para a cidade 

do Rio, seja para o nosso estado”, disse Palmares. 

 

Na manhã desta terça-feira (1º), o policiamento nas ruas do entorno da Câmara do Rio foi reforçado. Mais 

de 20 carros do Batalhão de Choque estavam estacionados atrás da Câmara por volta das 6h30. Grades 

foram colocadas nas ruas próximas da Câmara e pessoas que passam pelo local são abordadas pelos 

policiais. 

 

Plano de Cargos e Remunerações 

A manifestação de segunda-feira teve como objetivo pedir o cancelamento imediato do Plano de Cargos e 

Remunerações enviado pela Prefeitura aos vereadores. A votação do projeto está marcada para esta terça-

feira (1º). 

 

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, e a secretária municipal de Educação, Claudia Costin, participaram de 

um chat (sala de bate-papo) pela internet, das 20h às 22h, quando responderam a mais de 40 perguntas 

enviadas por professores. Ele abriu a conversa fazendo uma defesa do plano de carreira do magistério, 

reafirmando que a prefeitura cumpriu a sua parte nos três acordos firmados com o Sindicato Estadual dos 

Profissionais de Educação (Sepe) desde o início da greve, em 8 de agosto. No entanto, os servidores da 

Educação argumentam que o projeto foi elaborado sem a participação da categoria, e por isso não 

contempla as reivindicações do setor. 

 

*Fonte: Brasil de Fato, com informações da Agência Brasil 

 

http://www.brasildefato.com.br/node/26113
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Plano de cargos de professores deve ser votado nesta terça-feira, 1° 
Porém, Justiça concedeu mandado de segurança que pode cancelar votação na Câmara dos Vereadores 

 

Não bastassem os dias sem aula dos estudantes da rede municipal, o impasse envolvendo a greve dos 

professores e o novo plano de cargos e salários da categoria parece caminhar para parar o Legislativo do 

Rio. Depois de um fim de semana com a retirada à força de profissionais da educação que ocupavam o 

plenário, na segunda-feira até a imprensa foi impedida de entrar no Palácio Pedro Ernesto pela 

administração da Casa. Nesta terça, a base do governo espera votar o projeto do plano, já com 29 

emendas, e o presidente da Câmara, Jorge Felippe (PMDB), admite que terá de contar com o apoio da 

polícia para que vereadores possam entrar para votar. Ele afirma ainda que será analisado se o acesso do 

público às galerias será liberado ou se os trabalhos serão realizados a portas fechadas. 

 

VEJA TAMBÉM 

Vídeo: Black Blocs se juntam a professores no Centro  

 

O clima esteve tenso desde o início da manhã no entorno da Câmara. Policiais montaram um cordão de 

isolamento no entorno da Casa, liberando a entrada apenas para funcionários e vereadores. Em resposta, 

alguns manifestantes também hostilizaram funcionários que tentavam entrar para trabalhar. A polícia 

chegou a usar spray de pimenta nos manifestantes. No fim da tarde, alguns vereadores saíram, sendo 

cercados pela multidão. Paulo Messina (PV) foi atingido por chutes, garrafas de plástico e café quente. À 

noite, ele registrou as agressões. 

 

Também à noite, mais de mil pessoas tomaram conta dos arredores da Câmara. Aos professores, somou-se 

um grupo de black blocs. O protesto terminou em confronto, e oito pessoas foram detidas. A Avenida Rio 

Branco e a Rua Evaristo da Veiga chegaram a ser fechadas durante cerca de meia hora. O episódio da 

retirada dos professores no fim de semana, que acirrou mais os ânimos, ganhou justificativas diferentes.  

 

Jorge Felippe, que na quinta-feira passada havia garantido em entrevista coletiva que não usaria de 

violência, disse que a atitude foi necessária para retomar as atividades: 

— Ao contrário do protesto que ocorreu na CPI dos Ônibus, em que os manifestantes deixavam o plenário 

para realizarmos as sessões e depois voltavam, isso não ocorreu dessa vez. Tivemos, por exemplo, que 

suspender uma audiência pública na sexta-feira. Os manifestantes estão tendo atitudes fascistas e 

antidemocráticas. 

 

Prefeito defende desocupação da Câmara 

O coordenador do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação (Sepe), Alex Trentino, disse, por sua 

vez, que a entidade não foi chamada para conversar: 

— O presidente não nos chamou para discutir a ocupação. Nosso diálogo foi diretamente com a polícia. A 

retirada foi feita de forma ilegal, sem haver sequer uma autorização judicial. 

 

Ontem, em entrevista ao “RJ-TV”, o prefeito Eduardo Paes defendeu a ação de retirada dos professores, 

no sábado, e afirmou que já se reuniu diversas vezes com a categoria. À noite, ele promoveu um debate 

pela internet, onde respondeu a dúvidas de docentes. 

 

— Ninguém está de acordo que se interrompa uma sessão com violência. O parlamento é um espaço de 

discussão, não acho que seja adequado ocupar a Câmara. A desocupação do plenário foi necessária, a PM 

agiu corretamente. Não houve qualquer tipo de problema lá dentro. Lá fora, havia outras pessoas, além de 

professores — disse o prefeito. 

 

Com os ânimos ainda acirrados, o presidente da Câmara garantiu que nesta terça a imprensa terá acesso 

aos trabalhos, mas não detalhou como isso será feito na prática. A atitude de ontem, de barrar a entrada de 

jornalistas, foi criticada por especialistas. 

http://oglobo.globo.com/videos/t/todos-os-videos/v/black-blocs-se-juntam-a-professores-no-centro/2858414/
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— Os manifestantes, geralmente, formam um grupo maior, de mais de 100, 200. A imprensa é meia dúzia 

de agentes, e não há registro de depredação por parte dela. E ela tem o direito, assim como os 

manifestantes, de ter acesso aos prédios públicos, à informação. A imprensa jamais pode ser proibida de 

entrar. Bloquear a sua entrada é um exagero. Não vejo motivos suficientemente graves que justifiquem 

isso — afirma o professor de Direito da Fundação Getulio Vargas (FGV) Ivar Hartmann, especialista em 

liberdade de expressão. 

 

Reunião anulada por mandado de segurança 

Ainda que ocorra sem o acesso do público, a votação de hoje pode ser dificultada por uma decisão nesta 

segunda da Justiça. A juíza Gisele Guida de Faria, da 9ª Vara de Fazenda Pública, concedeu um mandado 

de segurança ao vereador Jefferson Moura (PSOL) que anula uma reunião entre quatro comissões, que 

teria sido realizada em 23 de setembro, para dar aval ao projeto enviado pelo Executivo. O vereador 

argumentou que o encontro — do qual ele e Reimont (PT) foram excluídos — na verdade não aconteceu. 

A magistrada determinou que os efeitos dessa reunião fiquem suspensos até que a Casa se pronuncie. 

 

— Acredito que, com a suspensão da primeira reunião, não há como votar o plano amanhã (terça). Esse 

primeiro encontro foi para analisar a proposta inicial do projeto. E outro teria de ser realizado para a 

análise das emendas — disse Jefferson. 

 

Uma nova reunião das quatro comissões foi realizada na tarde de ontem. O encontro analisou o projeto de 

lei do plano de cargos e salários enviado pelo prefeito, mas não as emendas. A base do governo vai tentar 

que sejam dados pareceres às emendas nesta terça em plenário antes da votação, o que será questionado 

por Jefferson. 

 

*Fonte: site d’O Globo 

 

Indignação 
A prática policial dessa noite de sábado, 28, registrada na mídia mal se distingue e muito se assemelha à 

violência policial nos momentos de reintegração de posse junto às ocupações de terra e aos 

assentamentos de reforma agrária 

 

Por Regina Bruno* 

 

Ontem à noite (sábado, 28), após arrombar o cadeado da porta central e invadir o salão principal da 

Câmara Municipal do Rio de Janeiro onde os professores grevistas encontravam-se acampados, a força 

policial deu início ao ritual de agressões aos manifestantes. Marca registrada de uma polícia que não sabe 

lidar com mobilizações de rua nem com grupos sociais que reivindicam direitos e ensinam o significado 

histórico da desobediência civil – condição da construção da cidadania e da recusa à barbárie. 

 

A certa altura um dos policiais se vê face a face com a sua professora. Os dois, atônitos, por um instante se 

olham e se reconheceram. 

 

- Fulano, sou eu a sua professora! Sou eu! Olhe para mim! 

 

- Professora! 

 

Por um momento ele não sabe o que fazer e o que dizer. Seguir em frente?! Recuar?! Informá-la que 

“apenas” cumpre ordens?! Entretanto o empurra-empurra os arrasta e os separa. 

 

A partir daquele instante se desfaz a relação professor-aluno cuidadosamente construída na sala de aula e 

fora dela. Rompe-se e se esgarça essa intrincada, rica, difícil, bela e cansativa vivência cotidiana voltada 

para a troca de conhecimentos e de aprendizados que possibilita o cultivar dos afetos. Enfraquece os laços 

http://oglobo.globo.com/rio/plano-de-cargos-de-professores-deve-ser-votado-nesta-terca-feira-10209991
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de amizade, “condição para a recusa de servir” como nos ensina Marilena Chauí ao refletir sobre o 

“Discurso da Servidão Voluntária” de La Boethie. E todos (as) nós também perdemos com isso. 

 

A prática policial dessa noite de sábado registrada na mídia mal se distingue e muito se assemelha à 

violência policial nos momentos de reintegração de posse junto às ocupações de terra e aos assentamentos 

de reforma agrária. 

 

Instaura-se, então, a ilegitimidade do dever policial do Estado. Desordeira foi a policia porque violenta em 

nome da ordem. E isso anula a legalidade de sua prática institucional. 

 

A classe política, por sua vez, acostumada a conviver tão somente com os lobbies de representantes 

diretos da elite econômica e patronal que circula cotidianamente os corredores do poder sente medo, 

sente-se acuada quando se adentram na Câmara Municipal a sociedade civil organizada, os professores, o 

povo. 

 

Igual a Alexis de Toqueville (1805-1859) – aristocrata, normando, pensador e político que em suas 

“Lembranças de 1848” descobre-se apavorado com o fedor, a feiúra e a sujeira da “ralé” parisiense 

“invadindo” o Parlamento Francês – os políticos da Câmara Municipal do Rio de Janeiro têm medo dos 

professores acampados. Tem medo da velha senhora irreverentemente sentada. Tem medo da jovem 

professora dependurada na amurada de madeira. Têm medo de suas reivindicações e, sobretudo, do modo 

como professores e professoras se constituem em identidades políticas e em movimentos sociais. 

 

As reivindicações dos professores e professoras em greve são justas, são legais, são legítimas. Injusta é a 

Prefeitura do Rio de Janeiro. Injustas são as instituições públicas responsáveis pela educação no estado e 

no país. Injustas e imorais. 

 

Que venham os sacis-pererês. 

 

Que venham os homens-aranhas. 

 

Que venham todos(as). 

 

*Regina Angela Landim Bruno é professora associada do I do Curso de Pós-Graduação em Ciências 

Sociais em Desenvolvimento Agricultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

(CPDA/DDAS/UFRRJ). 

 

*Artigo publicado no site do Brasil de Fato. 

 

Vídeo: PMs agridem mulher e são rechaçados pelas massas em protesto no Rio 
 

Na noite de ontem (30/09) milhares de pessoas se reuniram na Cinelândia, Centro do Rio, para um 

protesto em apoio aos profissionais da educação, em greve há dois meses. A categoria ocupava a Câmara 

de Vereadores até a noite do último sábado, quando PMs, sem ordem judicial, invadiram a suposta "Casa 

do Povo" dando choques e cacetadas nos trabalhadores. Os profissionais foram expulsos do local sem 

nehuma dignidade e vários deles ficaram feridos. 

 

Clique aqui para visualizar o vídeo  

 

 

 

 

 

 

http://www.brasildefato.com.br/node/26105
http://www.youtube.com/watch?v=E_6BTw9qefU
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Porém, dois dias depois, as massas se mobilizaram em apoio aos trabalhadores e tomaram a mesma 

Cinelândia, desta vez, aos milhares. A polícia tentou tensionar e intimidar os manifestantes, inclusive, 

agredindo mulheres e idosos. Em resposta, as massas atiraram pedras e paus contra os agentes de 

repressão do velho Estado. 

 

Fonte: portal A Nova Democracia 

 

Após confronto com professores, Câmara do Rio amanhece cercada por policiais 
Depois de confusão com nove detidos na noite dessa segunda-feira, acessos foram bloqueados; categoria 

é contra plano de cargos e salários, a ser votado nesta terça 

 

Após os confrontos de segunda-feira, a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro amanheceu nesta terça-

feira, 1, cercada por grades e por dezenas de policiais militares. Grades impedem totalmente a circulação 

de pessoas nas Ruas Alcindo Guanabara e Evaristo da Veiga, no trecho entre a Praça da Cinelândia e a 

Rua Senador Dantas, onde ficam as entradas laterais do Palácio Pedro Ernesto.  

 

Um grupo monta acampamento nas escadarias da entrada principal, na Cinelândia. Mais tarde, está 

prevista a votação na Casa do Plano de Cargos e Salários dos professores da rede municipal, enviado pelo 

prefeito Eduardo Paes (PMDB) em regime de urgência. A categoria está em greve contra o plano e 

pretende acompanhar a votação no plenário. 

 

Quem trabalha em prédios situados na região com circulação impedida reclama que não está conseguindo 

chegar ao trabalho. 

 

Nesta manhã um grupo de professores faz apelos aos PMs da Tropa de Choque, pedindo que seja 

autorizada a entrada deles na Câmara. "Estamos lutando para uma escola melhor para os filhos de vocês, 

policiais", dizem. Os PMs apenas observam a pequena manifestação. 

 

O clima é tranquilo na região nesta manhã, bem diferente do tumulto dessa segunda-feira, quando a 

polícia utilizou sprays de pimenta para dispersar os manifestantes. 

 

Segundo a PM, oito pessoas foram detidas na confusão - nenhuma era professor. Nove policiais foram 

feridos por pedras e coquetéis molotov e atendidos no hospital central da corporação. Uma viatura da 

polícia foi depredada. Um grupo de Black Blocs se juntou ao protesto dos professores. 

 

*Fonte: Estadão 

 

PM usa spray de pimenta em tumulto com professores na Câmara do Rio 
Em novo confronto, professores tentam impedir entrada de policiais para ajudar no isolamento do prédio 

da Câmara de Vereadores 

 

Depois de fechar uma rua lateral à Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro e fazer o isolamento do prédio 

para impedir nova invasão de professores da rede municipal em greve, policiais militares entraram em 

confronto com manifestantes na tarde desta segunda-feira. O fato ocorreu na parte de trás da Câmara, 

quando um grupo de policiais alfa-numéricos (que não usam a identificação nominal) se dirigiu ao local 

para reforçar o cordão de isolamento. 

 

Os professores e demais manifestantes, impedidos de passar pelo bloqueio, tentaram bloquear a entrada 

dos policiais. Para liberar a passagem, a PM usou o spray, o que provocou tumulto no local. Por volta das 

18h45, manifestantes bloqueavam o cruzamento da avenida Rio Branco. Uma pessoa foi detida. 

 

http://www.anovademocracia.com.br/blog/
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,apos-confronto-com-professores-camara-do-rio-amanhece-cercada-por-policiais,1080759,0.htm
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Por volta das 17h, representantes do Sindicato dos Professores (Sepe) reuniram-se com Luiz Antônio 

Guanará, líder do PMDB na Câmara de Vereadores. A categoria exige a retirada de projeto de lei 

apresentado pelo prefeito Eduardo Paes na última semana, com um novo plano de carreira para a 

categoria, e que motivou a ocupação da Câmara pelos manifestantes. 

 

Os professores estão acampados em dez barracas na lateral do Palácio Pedro Ernesto, sede do Legislativo 

do Rio, após ação da Polícia Militar para a desocupação do plenário da Casa, na noite de sábado. Houve 

confronto e, segundo o sindicato, dois professores foram autuados e levados para a 5ª Delegacia de Polícia 

e quatro ficaram feridos. 

 

O grupo de manifestantes pretende ficar de vigília na Câmara Municipal pelo menos até a manhã de terça-

feira, quando o Sepe promoverá outra assembleia sobre os rumos da greve, às 10h. A coordenadora do 

Sepe, Suzana Gutierrez, se mostrou pessimista em relação às exigências da categoria, já que Paes conta 

com ampla maioria nas quatro comissões da Câmara que precisam analisar o novo plano de carreira 

(comissões dos Servidores, de Cultura e Educação, de Constituição e Justiça e de Fiscalização, Orçamento 

e Assuntos Financeiros). "Tudo indica que a votação (do plano) ocorrerá amanhã mesmo", disse Suzana, 

resignada, mesmo que a Justiça tenha pedido esclarecimentos à Casa sobre o projeto. 

 

Paes diz que não vai retirar de votação plano de carreira dos professores 

Os protestos no Legislativo do Rio começaram na semana passada como forma de pressionar os 

vereadores a vetar o projeto apresentado pelo prefeito, Eduardo Paes, do novo plano de carreira dos 

professores. Em entrevista à rádio CBN esta manhã, Paes disse que não vai retirar a proposta de votação, 

já que teria sido amplamente dialogada com a categoria. 

 

 
Vídeo: professores foram tirados à força de dentro da Câmara do RJ (fonte: TerraTV) 

 

O projeto foi encaminhado à Câmara de Vereadores na quinta-feira, mas a votação foi suspensa após a 

invasão do plenário pelos docentes. Uma nova votação pode ocorrer amanhã. "Eles (professores) exigiram 

que eu enviasse o plano em 30 dias e exigiram que eu mandasse em regime de urgência. Cumpri 

exatamente o que eles exigiram de mim. Agora, compete à Câmara. A gente tem que entender que as 

propostas têm que ser racionais. Não adianta acertar um salário que a prefeitura não poderá pagar", 

afirmou o prefeito à CBN. 

 

O sindicato argumenta que o plano proposto pela prefeitura não foi dialogado com a categoria e afirma 

que 90% dos educadores não serão beneficiados pelas medidas. 

 

*Fonte: portal Terra 

 

TJ-RJ: corte no ponto de professores grevistas inicia em 23 de setembro 
 

O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) decidiu nesta segunda-feira, 30 de 

setembro, que o governo do Estado somente poderá iniciar um possível corte de ponto dos professores - 

http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/videos/rio-professores-permanecem-acampados-do-lado-de-fora-da-camara,489268.html
http://noticias.terra.com.br/educacao/pm-usa-spray-de-pimenta-em-tumulto-com-professores-na-camara-do-rio,b8077191a8071410VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html
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em greve há 52 dias - a partir do dia 23 de setembro. A decisão esclarece o acórdão da última sessão do 

Órgão Especial, quando foi confirmada a liminar que obriga a categoria a voltar ao trabalho. 

 

O tribunal levou em conta a existência, até o dia 23, de uma liminar que impedia o desconto dos dias 

parados. A decisão foi deferida pela 6ª Câmara Cível, em um mandado de segurança impetrado pelo 

Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação (Sepe). 

 

O Órgão Especial rejeitou ainda o pedido do governo do Estado para que o Sepe fosse obrigado a pagar 

imediatamente a multa diária de R$ 300 mil por não ter posto fim à greve. Na decisão, o órgão entendeu 

que o ato configuraria uma execução provisória da dívida. Também foi indeferido o pedido de envio de 

documentos ao Ministério Público do Estado para apurar eventual crime de desobediência à ordem 

judicial por parte do Sepe e de seus diretores. 

 

A Secretaria Estadual de Educação informa que concedeu 8% de reajuste este ano, além de ter incluído 

novos benefícios para os professores, como os auxílios alimentação, transporte e qualificação profissional. 

Os profissionais de educação exigem mais 20% de reajuste para compensar as perdas salariais dos últimos 

anos. 

 

Os professores do Estado fazem nova assembleia nesta quarta-feira, 02, às 14h, em local a ser definido, 

para avaliar os rumos do movimento. 

 

*Fonte: portal Terra, com informações da Agência Brasil 

 

Paes cita 'conjunto de inverdades' sobre greve de professores no Rio 
Em entrevista ao RJTV, prefeito do Rio afirmou ainda que nenhum profissional da rede municipal será 

obrigado a aderir ao plano de 40 horas semanais 

 

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PMDB), citou nesta segunda-feira o que considerou "um 

conjunto de inverdades" sobre a greve dos professores da rede municipal de ensino, que já dura  45 dias na 

capital fluminense. Além disso, o peemedebista ressaltou mais uma vez que não obrigará nenhum 

profissional a aderir ao plano de 40 horas semanais, um dos pontos de argumento do Sindicato Estadual 

dos Profissionais da Educação (Sepe). 

 

"O professor que trabalhar menos horas vai ter o seu salário equiparado (num plano de cinco anos)", 

explicou Paes em entrevista ao RJTV, da TV Globo. "O que a prefeitura quer é fazer concursos para 

professores que trabalhem 40 horas, porque a gente tem um plano de ensino integral. Há muita inverdade 

nesse processo. Ninguém vai ser obrigado a ser transferido para o sistema de 40 horas", completou. 

 

O Sepe avalia que este plano, apresentado última quinta-feira, atende a apenas 7% da categoria. Foi 

justamente o fato de que os profissionais da rede “P1” (40 horas) seriam beneficiados em relação aos “P2” 

(que cumprem jornada de 22 horas semanais, por exemplo) que desencadeou a ocupação da Câmara 

Municipal do Rio de Janeiro – no último sábado, a PM retirou à força mais de 100 professores que 

ocupavam o plenário, a pedido do presidente da Casa, o vereador Jorge Felippe (PMDB). "Não houve 

nenhum tipo de problema lá dentro (da Câmara)", enfatizou Paes. "A partir do momento em que eles 

saíram, outras pessoas se juntaram.  Não se pode ferir o regime democrático", complementou. 

 

O prefeito do Rio de Janeiro afirmou ainda que “há uma intransigência por parte do sindicato”, uma vez 

que a Prefeitura já se reuniu com o Sepe em dez oportunidades – “somente eu, já participei de três 

encontros". "Há um conjunto de inverdades, para não dizer mentiras. O último argumento foi que o plano 

de cargos de salários foi mandado em regime de urgência. Eles que me pediram para encaminhar até o dia 

17", deixou claro. 

*Fonte: portal Terra 

FENASPS 

http://noticias.terra.com.br/educacao/tj-rj-corte-no-ponto-de-professores-grevistas-inicia-em-23-de-setembro,a67f802f66071410VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html
http://noticias.terra.com.br/educacao/paes-cita-conjunto-de-inverdades-sobre-greve-de-professores-no-rio,b7037206caf61410VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html

