VOCÊ PRECISA SABER A VERDADE
GRECA PIORA SERVIÇOS PÚBLICOS DE CURITIBA

Nós trabalhadores do serviço público de Curitiba queremos falar
com você, trabalhador que precisa das escolas, CMEIs, hospitais,
assistência social e demais serviços públicos da cidade.

Greca não se importa com
os trabalhadores e quer
fechar equipamentos:

Tentou fechar 7
Centros de Referência e
Assistência Social (CRAS)

Tentou fechar
a UPA do
Pinheirinho

Quer fechar a pré-escola integral em
5 CMEIs e realizar o remanejamento
das professoras de educação infantil
em 6 CMEIs, são eles; Lala Schneider,
Cinderela Nice Braga, Jardim Saturno,
Vila Macedo e Vila Verde. Pretende
também fechar 20 turmas de 6º ao 9º
ano nas escolas da rede municipal.
continua

Contratação só a conta-gotas e querem piorar!
Faz mais de 8 anos que a Prefeitura não contrata agentes administrativos para as escolas.
Não repuseram todas as aposentadorias, o
que gerou a falta de mais de 1.000 professores.
A cada dia adoecem mais professores dos
CMEIs por causa da falta de tempo para planejamento e da não reposição das aposentadorias.
A saúde vai de mal a pior. Faltam médicos,
enfermeiros, dentistas, psicólogos e demais
profissionais da saúde.

contratar professores, profissionais de saúde
e assistência sem formação completa e com
remuneração abaixo da média para poder
economizar às custas da educação, saúde e
assistência social. E essa verba é repassada
para empresários, banqueiros e privilégios.
Não se engane. A terceirização é pior
para todos. As condições de trabalho pioram
e toda a população perde quando um equipamento público é entregue para a administração privada.

Mais lucros, menos empregos!
Você aceita ser atendido por profissional
Além de atacar os servidores, o prefeito e os
sem formação adequada e mal remunerado? vereadores prejudicam a vida de milhares de
É isso que Greca quer fazer ao propor contratar funcionários temporários em regime de
Processo Seletivo Simplificado (PSS) e com a
terceirização de equipamentos públicos. Quer

PARALISAÇÃO em breve

Os servidores vão parar contra
o sucateamento dos serviços
públicos no dia da votação,
que será marcada em breve.
Fique atento! Vamos fazer
pressão na Câmara dos
Vereadores para que não
votem a contratação via PSS
na Prefeitura e estaremos em
luta contra os fechamentos
dos equipamentos públicos
em toda a cidade!

famílias propondo pagamento da passagem
de ônibus somente com o cartão transporte. A
mudança vai causar mais de 6 mil demissões
de pais de família que precisam do emprego.

Denuncie a falta de atendimento
e o fechamento dos equipamentos:
Ligue no 156
Prefeitura: 3350-8484
Câmara Municipal: 3350-4500
Faça pressão também no
Facebook do prefeito e da
Câmara de Vereadores!

Enquanto a população não tiver condições de
vida e trabalho, nenhum governo terá paz!

