
CARTA ABERTA AOS PAIS, MÃES E ESTUDANTES

Você sabe da importância da educação pública para 
o(a) cidadão(ã)? Ela faz toda a diferença quando se 
busca uma oportunidade de emprego, salário dig-

no e reconhecimento social. A educação escolar é um di-
reito fundamental. Toda família tem o direito de lutar por 
uma educação de qualidade para seus(suas) fi lhos(as). 

Numa sociedade onde mãe e pai são trabalhado-
res(as), a escola é também o lugar seguro e estimulador 
do desenvolvimento integral de crianças e jovens. O(a) 
educador(a) é o(a) profi ssional preparado(a) para mediar 
a relação do(a) aluno(a) com o conhecimento. Aprender 
é experiência viva que envolve inteligência e afetividade. 

É na busca de formas apropriadas de ensinar, através 
de estímulos e apoio, que o(a) professor(a) desperta o(a) 
aluno(a) para o conhecimento e para valores que o(a) 
tornam um(a) cidadão(ã).

Neste segundo turno das eleições, ao escolher o Pre-
sidente do seu país, você  estará dizendo qual escola que 
quer e defende para seu(sua) fi lho(a) e seu(sua) neto(a).

Nós, professores(as) e funcionários(as) das escolas 
públicas, convidamos você a comparar os projetos que 
cada candidato tem para a educação pública do nosso 
país. Refl ita e defi na o seu voto a favor da educação e 
dos(as) trabalhadores(as).
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Tema Haddad Bolsonaro

Aumento do dinheiro 
para saúde e educação

Favor
Propõe ampliar os recursos para a 
educação pública e outros 
serviços públicos. 

Contra
Votou a favor da lei que congelou 
os gastos em saúde e educação. 
Também afi rma que não precisa de 
mais dinheiro para essas áreas.

Fechamento de escolas e 
demissão de professores 
e funcionários

Contra
Propõe que os alunos fi quem mais 
tempo nas escolas. 

Favor
Propõe educação a distância desde 
os 6 anos de idade. Com isso, os 
alunos estudam em casa sem 
professor e sem a convivência com 
educadores e alunos.

Fim da aposentadoria 
(Reforma da Previdência)

Contra
É contra a Reforma proposta por 
Temer que tramita no Congresso 
Nacional.

Favor
Quer fazer imediatamente uma 
Reforma da Previdência que acaba 
com nossa aposentadoria.

Direitos trabalhistas (13º, 
férias, seguro desemprego)

Favor
Propõe revogar a Reforma 
Trabalhista e garantir os direitos.

Contra
Votou favorável à Reforma Trabalhis-
ta que diminuiu direitos. Propõe re-
duzir ainda mais os nossos direitos.

Isenção de Imposto de 
Renda para quem ganha 
até 5 salários

Favor
Propõe reforma bancária e 
tributária, diminuir impostos para 
os mais pobres e aumentar para os 
mais ricos.

Contra
Quer que todos paguem uma alí-
quota de 20% de Imposto de Renda, 
independente do salário.


