Bem-vindos novos professores e professoras
da Rede Municipal de Curitiba!
Ano novo, trabalho novo, novos desafios.
Assumir um concurso público é sempre um motivo
de alegria para qualquer trabalhador, para nós
professores não é diferente. Sabemos o quanto é
importante conquistar para nós e nossa família a
segurança e a tranquilidade que a estabilidade do
serviço público nos proporciona. Portanto, temos que
comemorar mesmo esse passo importante dado.
Agora, é importante também que entremos na
carreira que iniciamos agora de olhos abertos. Muitos
são os problemas por quais passamos em nossa carreira
atualmente em Curitiba.
Desvalorização salarial, péssimas condições de
trabalho, com salas superlotadas , aumento dos casos
de indisciplina, violência nas escolas – que levam ao

consequente aumento dos casos de adoecimento entre
os trabalhadores da educação. Além de um plano de
carreira no qual precisamos de mais de 70 anos para
alcançar seu maior nível. Sem contar com o descaso por
parte da administração municipal com nosso Instituto
Curitiba de Saúde (ICS), que após passar por anos de
precarização encontra-se em uma situação limite.
Muitos são os desafios. E a sua categoria, a dos
professores, está se preparando para enfrentá-los de
frente.
Aprendemos duramente durante muitos anos de
prática e vivência direta em negociações com a
Prefeitura que, infelizmente, só alcançamos vitórias
quando paramos o trabalho nas escolas e tomamos as
ruas de Curitiba.

Um exemplo

A sua contratação e nomeação foram resultado de um processo de organização e mobilização dos professores e
professoras da rede. Realizamos uma paralisação de duas horas no funcionamento das escolas que atendem de 5ª
a 8ª séries em setembro de 2011. Até então, a Prefeitura negava essa necessidade e sobrecarregava o trabalho das
professoras e professores, principalmente com a prática das substituições. Era prática comum um professor de
inglês substituir um professor de matemática (ministrando o conteúdo de matemática) em uma turma que não
fazia parte das turmas nas quais dava aula. Foi uma vitória, mas ainda falta muito.

Para esse ano, temos a necessidade em avançar em
mais conquistas para termos melhores condições de
desenvolver o trabalho de educação nas escolas
públicas de Curitiba. Entregamos nossa pauta de
reivindicações em dezembro de 2011 para a Prefeitura
e estamos aguardando o calendário de negociações
para início de fevereiro. Como a esperança é a última
que morre, esperamos que a Prefeitura e seus
representantes mudem sua intransigência nas
negociações e que não seja necessária uma greve nesse
início de ano.
O conjunto da categoria dos professores decidiu em
Assembleia realizada em 7 de dezembro de 2011 um

indicativo de greve para dia 29 de fevereiro desse ano. A
Prefeitura tem um bom tempo para negociar e evitar
esse movimento que está cada vez mais forte nas
escolas.
Nosso convite para você que acaba de entrar na Rede
Municipal de Curitiba é para que você se informe, por
meio de seu sindicato, sobre os seus direitos e sobre
como andam as coisas nas escolas de Curitiba onde
você inicia seu trabalho. Informe-se também sobre sua
filiação ao sindicato, pois juntos somos mais fortes!
Bem-vindos e vamos juntos lutar pelo direito de
exercemos nossa profissão com condições dignas de
trabalho e valorização salarial!
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