
Todos esses problemas são resultado do descaso das administrações com as 
nossas condições de trabalho e da falta de investimento na educação pública. 

A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE SÓ 
ACONTECE COM A VALORIZAÇÃO 

DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO!

Somos trabalhadores da educação e estamos em diversos municípios, espalhados por 
escolas e CMEIs de Curitiba e Região Metropolitana. Mesmo espalhados e de diferentes 
redes municipais, sofremos os mesmos problemas nos nossos locais de trabalho como:

Não cumprimento de 1/3 de hora-atividade; 

Diversos problemas de saúde 
oriundos da nossa profissão;

Falta de estrutura física 
nas unidades educacionais.

Falta de valorização salarial;

Excesso de alunos por turma

Se sofremos juntos e dos mesmos problemas, por que não lutarmos juntos?



ANO DE MAIS ATAQUES
AOS TRABALHADORES 2016: 

V
ários direitos dos trabalhadores foram atacados neste ano. A mudança 
no seguro-desemprego e o projeto de lei que libera a terceirização 
para todos os setores são só alguns dos exemplos.

A pasta da educação sofreu cortes de mais de R$12 bilhões, o que impactou 
as universidades federais e os repasses do governo federal para os estados 
e municípios. E a previsão para 2016 são mais cortes e ataques de direitos.

RESISTIR AOS ATAQUES E LUTAR POR MAIS DIREITOS!

Nas prefeituras de Curitiba e das cidades da Região Metropolitana não é diferente. Os ataques 
que começaram esse ano, como a ameaça aos fundos de aposentadoria em Araucária e Curitiba, 
sucateamento da educação infantil, fechamento de turmas, devem continuar no próximo ano!

Por isso, é necessário que a luta por uma educação de qualidade e melhores condições 
de trabalho para as trabalhadoras e trabalhadores da educação continuem em 2016! 

ELEIçõES MUNICIPAIS: NOSSO vOTO é A MObILIzAçãO!

Em 2016, também ocorrerão as eleições municipais, nossos patrões irão utilizar da nossa dedicação 
e trabalho árduo para se promoverem nos outdoors. é hora de conversarmos com a comunidade e 
denunciar as péssimas condições de trabalho que temos, que as maravilhas que serão propagadas 
não são bem assim. Ao mesmo tempo em que precisamos reafirmar que as melhorias que 
conseguimos foram conquistas nossas e não presentes das administrações municipais.

Também é necessário reafirmar que não é o nosso voto e sim a nossa luta 
e mobilização que nos traz conquistas e garante nossos direitos!


