O que Greca está
comemorando?
Comemorações estão
organizadas para o final de
março, quando Curitiba completa,
em 29 de março, 325 anos.
O prefeito Rafael Greca, com
mais de um ano de gestão, acumula
resultados ruins, basta um olhar
para as áreas de Saúde, Educação,
Infraestrutura e Mobilidade Urbana.
O que para o prefeito
é comemoração, para os
trabalhadores da cidade
é uma data triste.

No dia 29 de março de 2017,
Greca anunciava a proposta
de pacote de ajuste fiscal,
apresentada para a Câmara
de Vereadores, sem qualquer
conversa com os servidores e
a comunidade.
O chamado Pacotaço foi
imposto à força, com presença
policial, cassetetes, bombas e
local de votação transferido.

O que há para comemorar?
Pedimos menos comemoração e mais ação e denunciamos Greca a partir
dos seguintes problemas que a população e os servidores vivem:

Superlotação dos Cmeis
Greca não respeitou o espaço físico e a relação profissional/
criança, tentando elevar a quantidade máxima em sala de aula para
crianças de 0 a 5 anos. Estamos na luta, nos cmeis, no Conselho de
Educação e em cada espaço para que a medida não seja aprovada!
Mas o prefeito ignora os conselheiros/as de educação, que
representam trabalhadores, pais e a pesquisa acadêmica.

Enchentes em toda a cidade
Greca ironizou as gestões anteriores como
incompetentes para resolver esse problema.
Agora, com as chuvas de março, todos os bairros
são impactados, a região norte e também o centro
de Curitiba, em mais de 25 pontos, revelando as
consequências de um urbanismo excludente, da
falta de aplicação do estatuto das Cidades e da
falta de uma reforma urbana em Curitiba.

Assistência
Social – Fundação
de Ação Social

UPA fechada
A UPA CIC é referência para a população da Cidade Industrial,
Sabará e Barigui. A atual gestão extrapolou o tempo previsto
para reabertura da unidade que estava em reforma. Diante
da urgência da população, o formato proposto de contratação
de profissionais é de Organização Social (OS), que não oferece
condições de bom atendimento. Com isso, a população local não
terá controle sobre os gastos públicos e a prestação do serviço.

A exemplo do “prefake” Doria
de São Paulo, Greca forçou
a retirada da população de
rua, lavou calçadas, mas sem
nenhuma oportunidade de
reintegração social e condições
de vida para essas pessoas. Uma
política de exclusão.

730 dias sem
reajuste dos servidores
As pessoas que são responsáveis pelo
atendimento da população estão há exatos
dois anos com salários congelados, sem
qualquer ganho. Enquanto isso, a demanda
por serviços públicos apenas amplia neste
momento de crise. O serviço público segue
em crise, enquanto as grandes empresas
do lixo e do transporte público
seguem tranquilas.

Taxa de lixo e IPTU

Mobilidade urbana
e infraestrutura
Existe a piada sem graça de que ônibus em Curitiba
virou coisa de rico. Não é para menos. Afinal, a passagem
chegou a 4,25, a promessa de frota nova não se cumpriu.
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A taxa de lixo e o IPTU foram separados e os impostos tiveram aumentos,
assim mesmo a cidade continua com problemas de acúmulo de lixo e
problemas na coleta. A gestão não fez análise de impacto do imposto sobre
a população mais pobre. Não previu isenção para os imóveis menores e a
população de baixa renda, famílias que possuem no mesmo terreno dois ou
até três construções, acabam pagando até três vezes!

Esses, infelizmente, são apenas
alguns problemas da gestão
Greca. Não será hora de mais
trabalho, preocupação,
e menos vaidade, selfies e textão?
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