O GOVERNO RUI COSTA (PT) QUER
ACABAR COM OS SERVIÇOS PÚBLICOS NA BAHIA

ISSO AFETA
A SUA VIDA!

VOCÊ SABE O QUE

O GOVERNO
TEM FEITO?

REDUZIR O INVESTIMENTO EM ÁREAS ESSENCIAIS PARA A POPULAÇÃO

A educação está abandonada. As Universidades Estaduais não têm recursos para funcionar.
Faltam professores, os estudantes ficam sem aulas e sem apoio para estudar.
Nas escolas a situação é ainda mais grave!

SUSPENDER CONCURSOS PÚBLICOS

Além da falta atual de profissionais nos serviços básicos, como postos de saúde, escolas
e universidades, o governo vai impedir que os jovens prestem concurso e entrem na
carreira pública. Você, seus filhos, seus amigos não podem perder esse direito!

DESRESPEITAR OS TRABALHADORES E SUAS FAMÍLIAS

O governo tem impedido que professores e professoras sejam promovidos/as na carreira.
Além disso, acaba com direitos trabalhistas e não corrige os salários dos servidores.
Só no ano passado, a inflação corroeu 10% do poder de compra. São mais de
30 mil trabalhadores recebendo abaixo do salário mínimo na Bahia.

DESTRUIR O PATRIMÔNIO DO POVO BAIANO

As Universidades Estaduais são patrimônio construído com os recursos do povo baiano para
que os jovens tenham educação superior pública, gratuita e de qualidade, sem a necessidade
de recorrer ao ensino particular que a grande maioria não tem condições de pagar.
Com a falta de professores, de investimentos e de recursos
para os estudantes, as Universidades vão fechar.

POR QUE O GOVERNO RUI COSTA

ESTÁ FAZENDO TUDO ISSO?

O caixa do governo vai muito bem: só neste ano, a sobra
de recursos é de mais de 600 milhões de reais. Estes
recursos serão usados para pagar juros aos bancos.
É isso que você espera que o governo faça com
os recursos dos impostos pagos por todos nós?

O Governo PÚBLICA
Rui Costa Équer
A UNIVERSIDADE
UM DIREITO SEU. LUTE POR ELA!
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