
O
s anúncios e a publicidade 
milionários e mentirosos 
da Prefeitura escondem 

uma cidade que resiste ao 
desmonte dos direitos  
sociais e luta por um serviço 
público de qualidade.  

Faça parte, essa 
luta também é sua!

Na educação
Com um ano e meio de atraso, as 
contratações realizadas agora em maio 
são insuficientes. Ainda faltam mais de 
mil professores na rede. Salas e pátios das 
escolas estão lotados, não só de alunos, 
mas de problemas sociais cada vez piores 
com o aumento da desigualdade em  
nossa cidade e por todo o país.

Curitiba por trás da 

Educação, saúde e outros direitos sociais pioram na cidade

A falta de professores 
sobrecarrega quem 

está no trabalho 
e o número de 

adoecimentos só 
aumenta

A consequência é 
a piora da qualidade  

da educação



Ao não contratar, a Prefeitura 
piora a educação pública de Curitiba
A gestão Greca tomou as seguintes medidas 
para tapar o buraco da falta de professores:

 Cortou a educação física das 
práticas de movimento das turmas 
e escolas integrais; 

 Retirou os professores tutores 
dos alunos de inclusão;

 Está jogando para as escolas os 

‘prés-únicos’, com crianças de 3 e 

4 anos e turmas de 25 a 30 alunos 

para apenas um professor;

 E, além disso, congelou os salários 

e carreiras de todos os servidores.

Greca governa para os ricos

Apoie e participe da luta das professoras da escola do seu filho, esteja 
presente nas assembleias e reuniões de pais e venha fazer parte da 

mobilização contra a piora na educação das crianças da cidade!

Em 2017
foram 

7.962 afastamentos para tratamento de saúde

Os serviços públicos da nossa cidade estão nessa situação porque  
o prefeito Rafael Greca tem priorizado o dinheiro de todos nós, 

trabalhadores, para aumentar o lucro de empresas e banqueiros ao  
invés de investir recursos em educação, saúde e demais serviços!

Essas mesmas empresas pagam uma miséria para os trabalhadores, 
que acabam endividados com bancos que cobram juros enormes de todos nós!

A única saída é a união dos trabalhadores
Um povo trabalhador ignorante é mais fácil de dominar.  

Governos, empresários e banqueiros se unem para retirar esse  
e outros direitos sociais de nós trabalhadores.

E nós precisamos construir nossa união para reverter essa desigualdade.

Isso 
atinge 71%
da nossa categoria

Fonte: Departamento de Saúde Ocupacional da Prefeitura de Curitiba


