
15 de outubro foi 
dia do Professor

-> SEM REPOSIÇÃO DA INFLAÇÃO;

-> SEM PLANO DE CARREIRA;

-> SEM CONDIÇÕES DE TRABALHO!

em Curitiba, a Comemoração foi:

a eduCação PúbliCa de Curitiba está 
mal. em 2017, o Prefeito rafael GreCa:

muito se fala da imPortânCia da eduCação, 

mas PouCo se faz.

-> CONGELOU SALÁRIOS E A  
CARREIRA DOS PROFESSORES;

-> NÃO CONTRATOU! COM ISSO, DEIXOU FALTAR MAIS 
DE MIL PROFESSORES NAS ESCOLAS E CMEIS;

-> NÃO INVESTIU NA MANUTENÇÃO E EM MELHORIAS 
DAS UNIDADES ESCOLARES DA CIDADE;

-> PEGOU R$ 700 MILHÕES DA APOSENTADORIA DOS 
SERVIDORES PARA HONRAR COMPROMISSOS COM 
EMPRESAS E BANCOS.

não se deixe enGanar, os PrivileGiados são eles!

lute junto Com os Professores!



a nossa luta é todo dia!

a luta pela qualidade na educação pú-
blica da cidade acontece todos os 
dias. Em condições ruins, professoras 

e professores se dedicam diariamente para 
construir a educação com a melhor qualida-
de possível para as filhas e filhos dos traba-
lhadores da nossa cidade. 

E essa luta é de todos os trabalhadores!
No primeiro semestre deste ano, o pre-

feito Rafael Greca usou a Polícia Militar e o 
Batalhão de Choque para atacar as profes-

soras e professores da rede municipal de 
Curitiba e retirar direitos. 

As mães, pais, alunos e a comunidade 
em geral se envolveram nessa luta travada 
pelo conjunto dos professores. E esse apoio 
precisa se intensificar! 

O magistério quer melhorar a educação 
pública da nossa cidade! E isso só é possí-
vel com mais investimento para as escolas e 
CMEIs e com valorização de todos que traba-
lham diariamente com a educação.

Pressione o prefeito e a Secretaria Muni-
cipal de Educação para que melhorem a edu-
cação pública da cidade!

 Você pode usar as redes sociais ou  
entrar em contato por telefone!

 Gabinete do prefeito: 3350-8484

aPoie a luta dos 

Professores!


