
Entenda porque as professoras e  
professores de Curitiba decidiram entrar  

em greve a partir do dia 17 de março!

Não é a greve que prejudica a educação;  
é a falta de investimento!

Esses problemas não são novidade e se arrastam há anos em 
Curitiba. Entretanto, os governantes não se preocupam em 

solucionar os problemas que prejudicam a qualidade da educação 
enquanto as aulas acontecem normalmente. Paralisar as aulas e ir às 

ruas é uma forma de fazer a Prefeitura nos ouvir!

 Apoie a greve das professoras e professores municipais!

 A falta de professores continua 
grande nas escolas e CMEIs, o 
que gera sobrecarga de trabalho 
e prejudica a qualidade da edu-
cação. O déficit é de pelo menos 
700 profissionais do magistério!

 Por conta disso, as bibliotecas 
continuam fechadas em grande 
parte das escolas mesmo após 
um mês do início das aulas!

 A sobrecarga de trabalho cau-
sa adoecimento. Hoje, cerca de 
30% dos professores fazem al-
gum tipo de tratamento de saú-
de e esse número só tende a au-
mentar! 

 Além das péssimas condições 
de trabalho, a carreira dos pro-

fessores é desestimulante. O nú-
mero de exonerações é alto e em 
2014, em média, dois professores 
desistiram de atuar na rede pú-
blica municipal a cada dia letivo. 

 Problemas nas estruturas das 
escolas são frequentes. Você sa-
bia que 76% das escolas apre-
sentam problemas de infraestru-
tura, o que prejudica a qualidade 
da educação e, em vários casos, 
coloca a vida de estudantes e 
professores em risco?

 E pra completar esse quadro, 
várias escolas são arrombadas 
e têm seus materiais roubados, 
suas dependências são depreda-
das e até incendiadas, e a Prefei-
tura não faz nada!



Apoie a luta das professoras  
e professores de Curitiba!

A luta por uma educação pública de qualidade  
é uma luta do conjunto da classe trabalhadora!

Enquanto a Prefeitura e o governo federal investem milhões na Copa, 
faltam recursos para contratar professores, para reformar as escolas 

e para garantir qualidade para a educação das filhas e filhos dos 
trabalhadores de Curitiba.

Os R$ 572
milhões

que serão gastos com a Copa  
em Curitiba poderiam:

 contratar e pagar 
os salários de mais 

de 24 mil 
professores ao 

longo de um ano

 construir 275 
creches municipais 
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você também pode mandar um email ou postar  
uma reclamação no mural do facebook de Fruet.

 gabinete do prefeito: 3350-8484  
 E-mail: gabvirtual@pmc.curitiba.pr.gov.br

Nos ajude a melhorar a qualidade  
da educação do seu filho!

Ligue no

156 e diga que 

apoia a luta dos 

professores e cobre 

as soluções do 

prefeito Gustavo 

Fruet


