
A greve terminou, 
mas os professores 
continuam na luta 
por valorização e por 
mais qualidade para 
a educação pública!

O apoio da 
comunidade fez 
toda diferença 
na greve dos 
dias 11 e 12 de 
agosto e será 
necessária nas 
próximas lutas 
em defesa da 
educação! Vem 
para luta!



E nquanto a comunidade nos apoiou, 
a Prefeitura virou as costas para a 
educação. Fechou o diálogo e não 

aceitou negociar qualquer redução do 
prazo de implantação do novo Plano de 
Carreira dos professores. 

Com essa postura arbitrária, o prefeito 
Gustavo Fruet mostra que, ao contrário do 
que prometeu na campanha eleitoral, não 
está disposto a priorizar a educação. 

Nem a promessa de investir 30% do 
orçamento em educação foi 
cumprida. O investimento 
na área cresceu só 0,3%, 
enquanto o orçamento para 
as obras e equipamentos 
públicos dobrou e é o 
que mais cresceu  
na gestão Fruet.

Esses números 
mostram que não falta 
dinheiro, falta vontade 
política de investir na 
educação.

Prefeitura dá show de intransigência 
e descaso com a educação

Mobilização dos professores continua na Câmara Municipal Com a greve, lutamos para reduzir o prazo do novo Plano de Carreira, que a Prefeitura quer implantar de forma parcelada em um prazo de 27 meses. Mas a administração abriu mãos dos seus compromissos e não negociou.Agora, os professores seguem mobilizados para  que as seis emendas propostas pela categoria sejam aprovadas na Câmara Municipal.



P ara garantir o direito dos alunos aos 200 dias 
letivos anuais, as escolas estão organizando  

a reposição dos dias parados.
Desde que encerramos a greve tentamos negociar 

os termos dessa reposição. Entretanto,  
a Prefeitura se recusou a negociar. 
Quem participou da greve foi 
penalizado com faltas e descontos 
e por isso não participará da 
reposição. A Prefeitura terá  
que garantir o atendimento  
às crianças nesses dias.

Em respeito aos alunos, 
faremos a reposição do conteúdo 
perdido durante as aulas.

Bairro Novo: 3289-1634
Boa Vista: 3313-5724
Boqueirão: 3313-5559

Cajuru: 3361-2357
CIC: 3247-4147

Matriz: 3218-2433
Pinheirinho: 3313-5451

Portão: 3350-3972
Santa Felicidade: 3374-5033

Ligue no núcleo e exija que a 
reposição seja feita com qualidade:

Reposição é um 
direito do aluno!


