
Além da idade mínima de 65 anos para 
todos, querem que a gente trabalhe, 

no mínimo, 49 anos para garantir a 
aposentadoria por inteiro. E ainda pretendem 
diminuir em 2% a 8% os valores das aposentadorias. Além de fazer com que a 
maioria tenha que trabalhar até morrer, querem que quem sobreviva ganhe menos. 

Enquanto isso, os privilégios de seus aliados estão garantidos. 
Empresários e banqueiros devem mais de R$426 bilhões para a Previdência. 
Esse valor é três vezes maior do que o suposto déficit alegado pelo governo, mas 
mentem e escondem esse fato.

Por que temos que ser nós, trabalhadoras e trabalhadores, a pagar essa conta?

No dia 15 de março, as professoras e professores da rede pública de 
Curitiba irão se somar à luta dos demais trabalhadores brasileiros 

contra a retirada de direitos imposta pelo governo federal.

Nossa greve será por tempo indeterminado e tem como principais 
objetivos barrar a Reforma da Previdência e a Reforma Trabalhista 
que retiram direitos. Também vamos lutar contra os ataques que a 
educação de Curitiba vem sofrendo.

Essa luta é de todos nós. Participe da gREvE gERal do dia 15 de março!
vamos juntos construir a resistência em defesa de nossos direitos!

EDUCAçãO NA LUTA POR 
NENHUM DIREITO A MENOS

 15 DE MARçO
DIA NACIONAL DE GREVE

REFORMA DA PREVIDêNCIA
= TRABALHE ATÉ MORRER



Nossa greve começa dia 15 de março e infelizmente não 
sabemos quando vai acabar. Não a queremos, mas o prefeito 

Rafael Greca mal assumiu e já mexeu em vários direitos dos 
trabalhadores. Em menos de dois meses de gestão, aumentou de 
forma abusiva a tarifa de ônibus e fez vários cortes e mudanças 
que pioram as condições de trabalho nas escolas. Além disso, não 
se dispôs sequer a ouvir nossas reivindicações.

Tanto nacionalmente como aqui em Curitiba, nossa 
reivindicação é a mesma: cortem os privilégios de 

políticos e de seus aliados, grandes empresários e 
banqueiros, e não os direitos dos trabalhadores!

 Faltam  
professores e 
inspetores nas 
escolas, o que 
prejudica o 
atendimento e a 
qualidade do ensino.

 Anuncia que não 
haverá reposição 
da inflação sem 
apresentar nenhum 
dado concreto 
do porquê dessa 
medida.

 Não cumpre 
a lei do 
nosso Plano 
de Carreira, 
desvalorizando e 
desrespeitando 
os professores.

GREVE EM CURITIBA TAMBÉM SERÁ 
CONTRA O DESMONTE DA EDUCAçaO

Veja os ataques 
enfrentados pela educacao:

Apoie a luta dos professores!
Informe-se na escola de seu filho  
ou filha e una-se à luta por uma  
educação pública de qualidade!


