
CARTA ÀS MÃES, PAIS, RESPONSÁVEIS E À COMUNIDADE MAMBOREENSE 

Profissionais da Educação denunciam caos nas escolas Estaduais do Paraná. 

Vimos a público manifestar repúdio ao desrespeito com que o Governador Beto Richa e sua 
equipe estão tratando a educação pública do Paraná.  

Resultado: o mau uso do dinheiro público e a desorganização na gestão do Estado instalaram o 
caos nas escolas estaduais. 

DÍVIDAS DO GOVERNO COM A EDUCAÇÃO: PACOTAÇO E DESRESPEITO COM A 

EDUCAÇÃO E COM A POPULAÇÃO EM GERAL 
 

1. Fechamento de turnos – (Escola Rui Barbosa fechou período noturno, Escola do Campo São 

Luiz Gonzaga Fechou Período da tarde.) 

2. Fechamento de turmas - Rui Barbosa – 03 turmas a menos em 2015 – com isso 

professores efetivos ficaram excedentes no estabelecimento. Professores estão a partir disso 

em até três escolas com seu padrão. Colégio Joao XXIII – 3 turmas de manha e 01 turma a 

tarde. Com essa atitude do governo trabalharemos com salas lotadas. (mais de 40 alunos 

por turma); 

3. Diminuiu porte das escolas – (cálculo ainda desconhecido) – Com isso em 2015:  

 Escola Rui Barbosa – Ensino Fundamental - perdeu direção auxiliar - 3 agentes de 

limpeza e 3 agentes administrativos efetivos que serão remanejados.– 2 PEDAGOGOS 

– ficando neste momento com apenas 2 pedagogos. Impossível trabalhar com este 

número de profissionais. 

 Colégio Joao XXIII – Ensino Médio regular e EJA Educação de Jovens e Adultos - 

perdeu direção auxiliar - 3 agentes de limpeza e 3 agentes administrativos efetivos que 

serão remanejados. – 3 PEDAGOGOS – ficando neste momento com apenas 2 

pedagogos. Impossível trabalhar com este número de profissionais. 

 Colégio Estadual do Campo São Luiz Gonzaga - Ensino Fundamental  e Ensino 

Médio regular - perdeu direção auxiliar – 02 agentes de limpeza e 01 agente 

administrativo; 

4. Não pagou fundo rotativo – 02 parcelas cota normal - 01 parcela da cota serviço; 

5. Cortou projetos contra turno em todas as escolas estaduais, como: Mais educação, Hora 

treinamento, sala de apoio, (Programas e projetos que os alunos participam em horário 

diferentes de suas aulas); 

6. Deixou de pagar 1/3 de férias dos servidores do estado – sendo este, um direito de todos 

os trabalhadores; 

7. Não pagou progressões e promoções em atraso dos profissionais; 

8. Aumentou o IPVA em 40% e diminuiu as parcelas de pagamento do mesmo. 

9. Aumentou os impostos de mais de 95 mil produtos. 

10. Mudança nos planos de carreiras dos servidores, retrocedendo em conquistas.  

 

As escolas iniciam o ano letivo com dívidas, pois o Estado não repassou dinheiro do 
Fundo Rotativo (repasses de recursos às escolas para despesas com materiais de limpeza e 
diversos). As escolas estão sem merenda, pois a mesma ainda não foi entregue. 

Também há falta de professores, pois não há previsão de contratação de professores/as 
temporários antes do início das aulas. Quanto aos funcionários das escolas, o Governo demitiu 
cerca de 3.000 quando o número que havia já não era suficiente. As escolas não terão como 
funcionar! 



Os/as estudantes, no dia 09 de fevereiro, deveriam ser recebidos na escola com toda a 
estrutura necessária. Infelizmente não será esta a realidade. Encontrarão professores/as e 
funcionários/as desmotivados/as. 

Deixamos aqui uma reflexão: É possível começar as aulas com tanta desorganização? É 
possível seus filhos terem dignidade e qualidade no ensino/aprendizagem em turmas com 
mais de 40 alunos cada? É possível algum profissional, DESMOTIVADO, TRISTE, 
PREOCUPADO com sua situação profissional, trabalhar com carinho e dedicação com o 
qual a educação necessita e merece? 

 
Chamamos todos e todas à lutar conosco em defesa da qualidade da educação pública 
para nossos/as estudantes. Pedimos o apoio de toda sociedade para que os/as 
trabalhadores/as da educação e nossos alunos possam ter condições dignas e humanizadas de 
trabalho. 
 


