
2018: mais um ano de ataques do governo Richa e de 
desafios para a educação

Nós, professores(as) e funcionários(as) das escolas públicas do Paraná, damos boas-vindas a 
todos os pais, mães, estudantes e comunidade escolar em mais um ano letivo. Iniciamos um 
novo período de muito trabalho, aprendizado e crescimento na escola.

O ano de 2018 já começou com muitos desafios para nós e contamos com o apoio de toda a 
sociedade para superar esse período. Estamos em Estado de Greve, o que indica que pode-
mos deflagrar uma greve estadual caso a situação não melhore.

No dia 3 de março, os(as) educadores(as) terão uma Assembleia Estadual, em Curitiba, para 
debater a pauta da categoria. Conheça as principais reivindicações dos(as) trabalhadores(as) 
da educação:

• Correção salarial: os(as) educadores(as) não têm reposição da inflação há 2 
anos. Enquanto alimentos, combustível e outros itens tiveram aumentos, 
nossos salários ficaram congelados;

• Fechamento de escolas: o fechamento de turmas, turnos e escolas significa 
menos acesso à educação. Nós somos totalmente contra isso;

• Redução de salários: os(as) professores(as) PSS, que são contratados no início 
de cada ano, tiveram uma redução de R$ 400,00 em seus salários. O impacto 
da redução vai afetar milhares de famílias que dependem desses salários para 
manter o sustento da casa;

• Punição por licenças médicas: os(as) professores(as) que tiveram afastamento 
legal por licenças médicas foram punidos na distribuição de aulas desde o 
ano passado. Isso gerou menos salário e mais adoecimento para os(as) 
trabalhadores(as).

A pauta da educação é extensa, mas estes são alguns pontos que devem ser resolvidos com 
urgência. A qualidade do ensino cai drasticamente quando o Estado desvaloriza os(as) trabalha-
dores(as) que fazem a escola funcionar diariamente. Lutamos contra o desrespeito.

Por isso, contamos com o apoio de estudantes, pais, mães e responsáveis. Uma escola públi-
ca de qualidade também depende da compreensão e ajuda de toda a comunidade escolar.
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