PRIORIDADE DO GOVERNO NÃO
SÃO OS TRABALHADORES DA
CIDADE, MAS SIM OS EMPRESÁRIOS
Servidores públicos
perdem sua saúde para
manter os atendimentos
à população

O

serviço público é fruto da luta dos trabalhadores para que a
população tenha acesso à saúde pública, educação pública,
assistência social, entre outros direitos. Por isso, lutar pela
qualidade desses serviços é lutar por nenhum direito a menos!
O que fazem os servidores públicos? Eles são os
trabalhadores que atendem você e sua família na UPA, no posto
de saúde, na escola, no CRAS e em diversos locais da cidade.

O serviço público pela cidade
Para fazer asfalto é necessário operador
de máquinas, trabalhador braçal,
motoristas. Para atender nas unidades
de saúde, precisamos de auxiliares de
enfermagem, agentes comunitários,
médicos. Para a população ter acesso a
benefícios sociais, precisamos de assistentes
sociais, educadores. As escolas e CMEIs só
funcionam com professores, pedagogos,
cozinheiras, serventes, administrativos, etc.
Ao contrário de servidores ligados ao
governo e dos cargos comissionados com
salários altíssimos, os servidores públicos
que atendem diretamente a população
sofrem com baixos salários que são
corroídos a cada dia pela inflação e pelas

más condições de trabalho.
Os servidores se esforçam pela
qualidade do atendimento. Muitas vezes
trabalham por duas ou mais pessoas
pois o governo não contrata pessoas
suficientes. Dessa forma, o adoecimento
desses trabalhadores é inevitável. Além
da falta de trabalhadores, faltam materiais
básicos para o atendimento, como
remédios, equipamentos e, até mesmo,
giz de quadro negro!
Nossa luta por mais concursos
públicos e pela melhoria das nossas
condições de trabalho é uma luta para
ofertar um atendimento melhor para o
conjunto da população.

POR TRÁS DA
PROPAGANDA
DE UMA NOVA
ARAUCÁRIA
O governo Hissam faz um
esforço para maquiar a
cidade de Araucária, mas os
trabalhadores e trabalhadoras
do município sabem que por
trás da propaganda existe
uma dura realidade.
O prefeito se vangloria de
ser empresário e não político.
E a administração atende aos
interesses dos empresários
ao invés de investir nas
políticas públicas destinadas à
população.

O que vemos por
trás da propaganda?

Ruas asfaltadas nas áreas
centrais da cidade e descaso
nos bairros periféricos.
Aumento dos impostos para
população: taxa de lixo, IPTU.
Ao mesmo tempo, tem
projeto para diminuição do
ISS – imposto que é pago por
ricos empresários.
A população de Araucária
merece um serviço de
qualidade!

Prefeitura de Araucária usa dinheiro público
para fazer propaganda enganosa
O

governo Hissam usou os impostos que pagamos do
próprio bolso para fazer propaganda mentirosa da gestão.
No material feito pela prefeitura, não existem os problemas

que enfrentamos no dia a dia, tanto para quem precisa dos
serviços quanto para quem trabalha com eles. Confira abaixo
como é a realidade de Araucária e venha fazer parte desta luta!

A prefeitura cortou o período integral na
educação infantil. Aumentou o número de
crianças por professor tanto na educação
infantil quanto nos anos iniciais do ensino
fundamental. Entrega prédios públicos e
escolas para o estado administrar. A outra
retirada de direitos foi com a terceirização
das merendeiras e do transporte escolar. E,
agora, a administração ameaça suspender
a eleição das direções de escolas e CMEIs
para que o prefeito indique quem ficará
nesses cargos. Você confia?

A falta de servidores na saúde é
alarmante: é necessário contratar
500 trabalhadores apenas para repor
as aposentadorias.
Com menos trabalhadores, as
filas aumentam e o atendimento
piora. O prefeito está promovendo
um desmonte nos centros de
especialidades médicas, com a
diminuição dos procedimentos no
Hospital, a terceirização do prontoatendimento infantil, do laboratório,
e ameaça de terceirizar a UPA.

CULTURA E ESPORTE

O atendimento à população diminuiu
e não tem investimento. A prefeitura
tapa o sol com a peneira com pessoal
de outras secretarias e não garante uma
política pública de serviços.

INDÚSTRIA
DA MULTA

Há radares escondidos em
diversos pontos da cidade e a
orientação da gestão é multar
sem nem ao menos dialogar
com a população.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

GUARDA
MUNICIPAL

Trabalhadores da guarda
não têm a escala de trabalho
regulamentada. E não há
ampliação do efetivo, o que
aumenta a sobrecarga!

OBRAS

Faltam condições de trabalho,
instalações e ferramentas
adequadas, equipamento de
proteção individual, além dos
incontáveis desvios de função.

Apesar do número de CCs ter diminuído, o gasto continua
o mesmo, já que seus salários são altíssimos.

Serviço público é feito por trabalhadores
para trabalhadores: essa luta também é sua!
que Araucária enfrenta há anos!
Você, trabalhador, também não
é culpado! Mas é de nós todos
que estão cobrando a conta.
Querem tirar os seus e os
nossos direitos! A luta pelos
serviços públicos de qualidade
precisa ser de todos nós.
Vamos juntos pressionar
os políticos para que façam
política para a população e
não somente para os seus
interesses!

www.sifar.org.br

Hissam prejudicou a
vida de mais de 11 mil
trabalhadores ao retirar a
linha Tupy-Pinheirinho.

CARGOS COMISSIONADOS

A “ampliação de atendimento” aconteceu por
ordem judicial, sem garantia de condições de
trabalho e serviço de qualidade à população.

Os governos passam. O serviço
público fica. Quem garante o
atendimento à população são
os servidores e quando lutamos
por melhorias nas condições
de trabalho e pela valorização
também lutamos por um
serviço público de qualidade.
Enquanto isso, o governo
tenta colocar a população
contra os servidores!
Nós não somos culpados
pela crise e pela roubalheira
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NENHUM DIREITO
A MENOS PARA OS
TRABALHADORES!
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