A SITUAÇÃO TÁ
GRAVE! POR ISSO,

170
milhões

Ao mesmo tempo em que o prefeito Rafael Greca gasta:

24

R$
milhões
em propaganda
(em 2018)

10

vezes
mais

do que se gastou
em obras na
educação e saúde

R$

com asfalto e tapa buraco

A situação
A situação

Na educação
Faltam vagas em diversos
CMEIs, são mais de 7 mil crianças
na fila de espera
Os Centros de Educação
Integral, que auxiliam as mães
e pais que trabalham fora o
dia todo, perderam grande
parte do seu financiamento e
podem fechar as portas
Faltam mais de MIL
professores na rede há quase
3 anos. Também faltam 200
agentes administrativos e 300
auxiliares de serviços escolares
nas unidades.

Na saúde

Faltam médicos e enfermeiros,
remédios e materiais.
Filas imensas na UPA que, não
raramente, demoram mais de 4h
Na saúde faltam mais de 500
profissionais em todas as áreas

A situação

Na assistência

7 Centros de Referência de Assistência
Social (CRAS) foram fechados
A média de cestas básicas distribuídas
por CRAS é de apenas 23 por mês

A PARTIR

DO DIA

18

Trabalhadores do município entrarão em greve

E não é por vontade própria, é por falta de condições de trabalho!
Os professores
que ensinam seu
filho ou sua filha na
escola e no CMEI

Os trabalhadores
que atendem você
e sua família na
unidade de saúde

E os servidores da
assistência social que
realizam um trabalho com a
população em situação de rua

com suas carreiras congeladas por 3 anos e o prefeito
quer, no mínimo, mais 2 anos de congelamento.

ESTÃO:

com dificuldade de chegar ao local de trabalho, pois
o auxílio transporte deixará de ser pago em dinheiro.
com salário reduzido, sem reposição
da inflação nos últimos 3 anos.
pagando mais por uma
aposentadoria pior.

ELES PRECISAM
DO SEU APOIO!

