
Os servidores realizaram mais de 
300 mil orientações sobre as me-
didas preventivas contra a Covid. 
Isso sem abandonar os atendimen-
tos voltados à segurança pública.

Guarda 
Municipal

Servidores e servidoras se desdo-
braram para atender a população 
nos momentos mais difíceis da 
pandemia. Muitos foram conta-
minados com a Covid-19. E agora, 
seguem na luta trabalhando incan-
savelmente pela VACINAÇÃO.

Saúde

Os trabalhadores lidaram com a 
fome, o frio, e a falta de mora-
dia. Vacinaram a população em 
situação de rua e atenderam 
os mais pobres todos os dias.

Assistência 
Social

Trabalhadores deram o máximo 
para que os estudantes tivessem 
um ensino de qualidade. Com o 
retorno presencial, se desdobram 
ainda mais para dar conta de duas 
formas de ensino diferentes, a pre-
sencial e a remota. 

Educação

Por isso, no dia 15 de outubro

GrEcA quEr rEduzir SAlárioS 
dE SErvidorES quE SAlvArAM 
vidAS nA pAndEMiA

E qual a resposta da 
gestão Greca para 
todo esse esforço?

REDUÇÃO SALARIAL DE 3,14%  
para todos os servidores. 

Aumento da idade para aposentadoria 
nos moldes da Reforma da Previdên-
cia de Guedes e Bolsonaro, afetando 
ainda mais as MULHERES, aumentando 
em SETE ANOS a aposentadoria.

MULHERES quadro geral: 
Hoje 55 anos
Com a Reforma 62 anos

Mulheres magistério
Hoje 50 anos
Com a Reforma 57 anos

o SErviÇo pÚBlico nÃo pArou!

Além disso, demais categorias que foram essenciais para o con-
trole e combate às consequências da pandemia não pararam e 
desde o início da pandemia continuam atendendo a população.  
E agora? São desvalorizados pela gestão!

Confisco da aposentadoria  
em 14% que pode chegar a 

R$ 714 A MENOS  
para os aposentados.

faremos GREVE por nossos direitos!



E o salário do servidor?
Greca revogou a reposição da  
inflação de 3,14% dada em 2020

Em 2020, Curitiba fechou 
as contas no azul com  
um saldo positivo de  

R$ 1,2 bilhão.
De janeiro a junho de 
2021: arrecadação 
aumentou 14,29%.

valorizar o servidor público é valorizar  
o atendimento à população!

A arrecadação da Prefeitura não parou de crescer! Isso significa que existe margem suficiente para a 
administração VALORIZAR o funcionalismo e os serviços públicos.

Os serviços públicos são utilizados pela MAIOR parte da população. 
Por isso, valorizar o servidor, é proporcionar um atendimento melhor 
para quem precisa. 

Na pandemia, aprendemos o valor de cada categoria, mas parece 
que o discurso de heroísmo e respeito usado por Greca para fazer 
PROPAGANDA política já foi esquecido. 

TODOS os trabalhadores sentem o aumento da  
inflação no bolso e na mesa de casa:

Entre janeiro e agosto de 2021, Curitiba teve 
a MAIOR taxa de inflação do país com 7,72%.

O gás, o combustível, o alimento, a luz, a 
água, o aluguel e todos os itens necessários 
para SOBREVIVER ficaram mais caros.

curitiba é cara demais para  
o bolso dos trabalhadores! 

E enquanto isso, o salário mínimo não passa de R$ 1.100 e 
os servidores públicos amargam uma perda de 18,09%. 

o que exigimos 
é vAlorizAÇÃo e 

qualidade de vida 
para a população! 
Por isso, no dia 15 de outubro 
vamos realizar uma GREVE e 
mostrar a nossa insatisfação! 

Junte-se a nós e apoie a nossa 
luta! Defenda os serviços 
públicos nas redes sociais.

Denuncie as condições 
dos serviços públicos no 
Facebook da Prefeitura:

Ligue para o 156 e 
denuncie esse descaso!

Fique atento às informações 
para participar conosco das 
mobilizações.


