
Educação agredida por Paes e Cabral
Não é novidade! Você sabe bem que a educação em nosso Estado e
Município leva uma surra a cada dia de aula.
Agridem a educação quando:

• Levam as verbas que deveriam ser utilizadas na melhoria de nossas
escolas e entregam aos ricos e à corrupção.

• Entopem as salas de aula com verdadeiras multidões de alunos.
• Retiram de nossos professores o direito de ensinar! E de nossos alunos

o de aprender.
• Querem que os professores a ensinem disciplinas para as quais não

têm formação.
• Continuam com a aprovação automática
• Fazem um plano de carreira que destrói 93% dos professores.
•  Nosso ambiente de trabalho são saunas de aulas.
• Muitos de nossas crianças e jovens sofrem com todo tipo de problemas

de aprendizagem, neurológica e muitos outros e não conseguem aten-
dimento profissional nem na saúde e nem na educação.

Nossa consciência nos chamou para lutar pela educação!
Foi simplesmente uma NECESSIDADE!

Cabral e Paes, além de promoverem
a maior destruição da educação do
Rio de Janeiro que já se viu na histó-
ria, resolveram,  também,  nos des-
truir fisicamente. Mandaram sua po-
lícia surrar aqueles que se manifes-
tavam pacificamente na Câmara de
Vereadores na noite do dia 28/09.

Essa luta é de toda a sociedade! Precisamos de você! Venha
exigir EDUCAÇÂO de verdade para o Rio.

Queremos EDUCAÇÃO com a
qualidade que não nos faça
sentir cúmplices de tanta cor-
rupção e descaso.
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