15 de outubro foi
Dia do Professor
Em Curitiba, a comemoração foi:

-> SEM REPOsIÇÃO DA INFLAÇÃO;
-> SEM PLANO DE CARREIRA;
-> SEM CONDIÇÕEs DE TRABALHO!
Muito se fala da importância da educação,

mas pouco se faz.
A educação pública de Curitiba está
mal. Em 2017, o prefeito Rafael Greca:
-> 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 pública da cidade acontece todos os
dias. Em condições ruins, professoras
e professores se dedicam diariamente para
construir a educação com a melhor qualidade possível para as filhas e filhos dos trabalhadores da nossa cidade.
E essa luta é de todos os trabalhadores!
No primeiro semestre deste ano, o prefeito 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 possível com mais investimento para as escolas e
CMEIs e com valorização de todos que trabalham diariamente com a educação.
Pressione o prefeito e a Secretaria Municipal de Educação para que melhorem a educação 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!

