EDUCAÇÃO DE CURITIBA 2018:

ESCOLAS PODEM VIRAR
DEPÓSITO DE CRIANÇAS

G

reca prometeu contratar
700 professores no início de
2017. O ano está acabando,
a falta de professores só aumentou
e já chega a mais de mil na rede
pública municipal.

E, em 2018, a proposta é diminuir ainda
mais a quantidade de professores nas escolas.
Com isso, a qualidade da educação pública
que já está ruim só vai piorar.
Essa situação tem provocado a sobrecarga
e o adoecimento dos professores da cidade.

COMO ISSO NÃO BASTASSE,
VEJA O QUE MAIS GRECA PIOROU NA EDUCAÇÃO DA CIDADE:
Congelamento de
salário e de Plano de
Carreira dos professores:
piora a condição de
vida e desvaloriza, o que
desmotiva os professores
para o trabalho com a
educação.

Corte de recursos para
educação: até o mês de
agosto, apenas 22,5% do
orçamento de Curitiba
foi destinado à educação,
percentual menor do que
o limite constitucional,
que é de 25%.

22,5%
percentual do
orçamento de
Curitiba destinado à
educação até agosto

25%
limite
constitucional
de percentual
do orçamento
municipal
destinado à
educação

Dado: Dieese

NÃO ACEITAMOS ESSE DESMONTE DA EDUCAÇÃO!

NÃO FALTA DINHEIRO,
FALTA TRATAR A EDUCAÇÃO
COMO PRIORIDADE
PARA GRECA, A PRIORIDADE É PROTEGER OS LUCROS DOS
GRANDES EMPRESÁRIOS DA CIDADE E MANTER OS ALTOS
SALÁRIOS PARA OS CARGOS COMISSIONADOS

P

ara proteger esses interesses, ataca direitos
da maioria da população curitibana.
Greca pretende aprovar às pressas o
aumento dos impostos pagos pela população
trabalhadora de nossa cidade, enquanto piora a
qualidade dos direitos sociais.
NÃO FALTA DINHEIRO
PARA OS ALIADOS DE GRECA:

R$

6,1milhões

Gasto mensal com
447 cargos comissionados

R$

20 milhões

Valor que foi retirado da
aposentadoria dos servidores
para pagar empresas terceirizadas

R$

341mil

Gastos com a decoração
de Natal em Curitiba

Não deixe que o prefeito acabe com a qualidade
da educação e dos demais serviços públicos de
Curitiba. Envolva-se na luta em defesa educação!
Ajude a pressionar o prefeito para que contrate mais
professores e invista para recuperar a qualidade
da educação dos seus filhos!

5/12: PARALISAÇÃO NACIONAL PARA
BARRAR A REFORMA DA PREVIDÊNCIA

É HORA DE SE MEXER PARA
QUE NÃO ACABEM COM A
SUA APOSENTADORIA!
Apesar da grande insatisfação popular, o
governo de Michel Temer ainda não desistiu
de mexer na sua aposentadoria. Para tentar
garantir a aprovação dessa bomba antes das
eleições, o governo enviou uma nova
proposta ao Congresso.
Não se deixe enganar pelo discurso
furado divulgado nos grandes canais de
comunicação! A nova proposta mantém os
principais ataques e precisa ser barrada com
a mobilização e luta dos trabalhadores.
Veja abaixo os principais pontos da
proposta. Além da idade mínima, o governo
quer reduzir o valor da aposentadoria e exigir
40 anos de contribuição para pagar todo o
benefício.
IDADE MÍNIMA
65 anos para homens e 62 para as mulheres
60 anos para professores (ambos os sexos)
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
15 anos é o tempo mínimo para
aposentadoria parcial do trabalhador
do setor privado.
25 anos é o tempo mínimo para
aposentadoria parcial do servidor público.
Para receber 100% do valor do benefício,
todos terão que trabalhar 40 anos.

