O QUADRO DA EDUCAÇÃO

1) O fechamento de escolas faz aumentar a...
2) Medida irresponsável de Sartori em relação à educação.
3) Resultado do encerramento de turmas no Ensino Público.
4) Índice do reajuste do salário dos professores estaduais.
5) Como pode ser qualicada a ação de extinguir
importantes disciplinas da grade curricular do Ensino Médio.
6) Situação dos salários dos professores no Estado.
7) Descaso do governo Sartori com a falta de professores e funcionários de escola.
8) Característica dos contratos de trabalho dos terceirizados.
9) Categoria que sofre com as arbitrariedades do governo estadual.
10) Setor que não receberá verba dos Royalties do Pré-sal.
11) O que a PEC da Morte fez com os investimentos em educação.
12) O que Sartori faz com com o funcionalismo público.
1) Criminalidade; 2) Terceirização; 3) Evasão Escolar; 4) R: Zero; 5)
Irresponsável; 6) Atrasados; 7) Desrespeito; 8) Precária; 9) Professores; 10)
Educação; 11) Congelou; 12) Terrorismo.

Projetos
de Estado
em disputa
Existem dois projetos de Estado: um que entende que o governo não deve oferecer nenhum serviço à
população, deixando essa responsabilidade para empresas privadas. Em outras palavras: se você quer
matricular seu lho em um colégio ou ser atendido em um posto de saúde, deve pagar por isso, pois não é
função do governo! Sartori e seus aliados são alinhados com essa ideia.
O outro projeto acredita que os impostos que pagamos devem voltar em forma de serviços de qualidade.
Entende que educação, saúde e segurança são direitos básicos e não deveríamos pagar por um médico se
estamos doentes ou por um segurança particular para nos sentirmos seguros na nossa rua.

Projeto de Estado
indutor de políticas sociais:
Papel social
Economia
Pobreza
Educação e
Segurança
Leis
Trabalhistas

Projeto do Estado Mínimo
(Sartori e seus aliados):

É dever do Estado assegurar o acesso da
população aos direitos básicos de educação,
saúde, segurança e previdência.

Sem direitos, tudo é mercadoria. Quem quer
matricular o lho no colégio ou ser atendido
no hospital, deve pagar por isso.

Estado incentivador da economia e
regulador do mercado.

Estado mínimo e defensor do livre mercado.

É consequência da desigualdade social e de
mesmas oportunidades para todos e todas.

As pessoas são pobres porque são preguiçosas
e não querem trabalhar.

O Estado ataca a causa da insegurança,
através da educação, construindo mais escolas
e investindo em uma educação pública
de qualidade.

Ataca a consequência da insegurança
construindo mais presídios, pois cada vez
temos mais criminosos.

Protegem quem trabalha.

Favorecem apenas as empresas.

E VOCÊ, QUAL O PROJETO DEFENDE?

