
Carta aos pais, mães e estudantes
No dia 22 de março de 2016, terça-feira, a partir 

das 15 horas, nós, os professores e demais servidores 
municipais, realizaremos um ato em frente à Prefeitura de 
Araucária. 

Vamos cobrar da administração o diálogo com os 
servidores.

Haverá aula até as __________
Olizandro tira férias e dá as costas aos servidores!
Havia uma reunião de negociação marcada com o 

prefeito para 15 de março. Nossos representantes foram, 
esperaram uma hora e meia. Então receberam a notícia de 
que Olizandro saíra em férias um dia antes. 

Apenas queremos respostas às nossas reivindicações 
e até agora NADA. 

O prefeito SUMIU!
A gestão Olizandro joga a culpa da “crise” nos 

servidores e gasta rios de dinheiro com propaganda para 
jogar a população contra os servidores. 

Buscamos o diálogo! Buscamos soluções!
Se o desrespeito continuar. Se não houver negociação 

séria, não teremos saída a não ser paralisar os serviços. Se 
não abrir o diálogo, vamos ter que ir à greve.

Todas as decisões serão comunicadas através de jornal, 
rádio, panfletos e pelas redes sociais.

Fique atento! Lute conosco!

Profissionais da Educação de Araucária
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