Quem

Curitiba

diz: vaza, GRECA!
O pior prefeito que Curitiba já teve deixou um
legado de destruição dos serviços públicos

D

obrou o gasto com
propaganda. Em 2018,
foram R$ 24 milhões gastos
em publicidade. Isso é 10 vezes
mais do que se gastou em obras
na educação e saúde.
Aumentou em 27% o
número de comissionados.
Greca tem 559 cargos
comissionados com média
salarial de mais de
R$ 6.000,00.
Com asfalto e
tapa buraco, já torrou
R$ 170 milhões, fazendo a
alegria de poucos empresários.
Greca diz que falta
dinheiro para manter o que
é público, mas sobra para as
empresas privadas. Mesmo
sem licitação, repassou
R$ 392 milhões para o Instituto
Cidades Inteligentes (ICI),
responsável pelo Disque 156.

Aumentou os impostos para a
população trabalhadora, como o IPTU, a taxa
de coleta de lixo e de iluminação pública.
Terceirizou as UPAs, piorando
o atendimento à população.
Está desmontando o atendimento
à saúde mental, com fechamento
de CAPS e centro de especialidades médicas.
Piorou a educação: 3 anos com a falta de
mais de mil professores em escolas e CMEIs.
Reduziu o número de
turmas de berçários.
Fechou CRAs e reduziu os
benefícios, diminuindo a assistência
social à população que mais precisa.
Não fez manutenção dos prédios públicos
usados para prestar atendimento à população.
Saqueou a aposentadoria
dos servidores.
Congelou carreiras e salários.
Extinguiu mais de 3 mil cargos
na administração municipal.

Autoritário, elitista
e com horror a pobre:
Greca governou para
defender os interesses
dos mais ricos, mas agora
pede o seu voto!

Greca diz que tem horror a pobre e não hesitou em usar a força
e a violência para aprovar a retirada de direitos dos trabalhadores.
Ele pede que você se sacrifique, pague mais impostos e abra mão do seu direito à educação,
saúde, assistência social e cultura. Enquanto isso, esbanja dinheiro público com viagens e refeições
luxuosas, com cargos comissionados e empresas terceirizadas que só se importam com o lucro.

*

Não reeleja quem governou contra
os interesses da população trabalhadora!

Greca também deixou a desejar na prevenção ao Covid-19.
Faltam materiais de proteção individual e as condições de atendimento são
precárias para os servidores da saúde, da assistência social e da segurança.
Além disso, Greca quer cortar o salário de quase
3 mil professores pela metade mesmo em meio a essa crise!

