
 

ATENÇÃO, MÃES, PAIS E COMUNIDADE!  

A partir da próxima terça-feira, 21 de março, nós, professoras 
e professores, retomaremos a greve para lutar por uma 
educação melhor. 

A Prefeitura prometeu apresentar 
uma resposta para as nossas 
reivindicações neste dia. Por 
isso, estaremos reunidos na 
Praça Nossa Senhora da Salette, 
a partir das 9h.  

O retorno das aulas vai depender do avanço das negociações. 
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21.03 

PROFESSORES 

EM GREVE

 
 

21.03 

PROFESSORES 

EM GREVE 

AJUDE E COBRAR MELHORIAS PARA  
A ESCOLA DO SEU FILHO 

Queremos contratação de professores, pois hoje faltam 
perto de mil profissionais na rede municipal. Também 
lutamos pela implantação do nosso Plano de Carreira já! 

Para nos apoiar, você pode participar do ato no dia 21 e 
também ligar na Prefeitura ou no 156 para cobrar que o 
prefeito Rafael Greca nos atenda! O telefone do gabinete 
do prefeito é 3350-8122. 

Agradecemos o seu apoio e compreensão!   
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