
CONFEDERAÇÃO DOS(AS) TRABALHADORES(AS) NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL

Conheça alternativas para enfrentar os problemas 
sem maldades Com os servidores e a população

saÍdas para a Crise



 Convocar guardas municipais aprovados 
em concurso para garantir segurança  

da população;

 Convocar professores para 
abrir cmeis e vagas para as  

crianças e zerar filas;

 Contratar enfermeiros para melhorar 
atendimentos nas unidades de saúde e upas;

 exigir dos governos federal  
e estadual repasse de convênios para  

compra de remédios e materiais básicos;

 reverter terceirizações que geram lucro para 
empresários e não tem compromisso social.

o prefeito rafael Waldomiro Greca de macedo diz que não tem 
plano b para contornar a crise que o país enfrenta. ele repete 
o mesmo discurso de michel temer para tentar aprovar as 

reformas da previdência e trabalhista. ambos empurram para os 
trabalhadores uma conta que não foram eles que contraíram. 
tanto nacionalmente, como no paraná e em Curitiba, os ricos são 
poupados dos ajustes. temer não cobra as dívidas dos devedores 
do inss. Greca não revela as empresas que devem r$ 5 bilhões a 
Curitiba. temer não combate a corrupção. Greca não revê contratos 
com empresas como o iCi que é investigado pelo Gaeco. temer não 
retira isenções das empresas, o que aumentaria a arrecadação de 
impostos. Greca aumenta em 15% o preço do ônibus, aumentando 
o lucro das empresas amigas. 

olhando assim Curitiba tem sim plano b.  
o que não tem é um prefeito com coragem para fazer.

 Curitiba vem perdendo receitas por causa da crise 
econômica. uma das alternativas é rever o 
pacto federativo, mantendo na cidade parte 

da receita que é gerada por seus cidadãos;

 aprimorar a arrecadação de impostos, 
cercando principalmente a sonegação de 

empresas e pessoas físicas;

 iptu progressivo, imposto que recai 
sobre imóveis abandonados ou vazios. É um 

mecanismo previsto no estatuto das Cidades e 
teria ótimo impacto, na medida que Curitiba 
possui até 40 mil imóveis vazios – 188 dos 

quais são os chamados “mocós”;

 Cobrar impostos de isentos como  
igrejas e times de futebol.

AUDITORIA E CONTRATOS

 recuperar r$ 50 
milhões perdoados 

indevidamente;

 utilizar patrimônio 
do ipmC para honrar 

dívidas;

 devolver imóveis 
alugados e concentrar 
prefeitura no ed delta.

PESSOAL

 rever contratos com 
fornecedores e terceirizados 

e checar onde se pode 
reduzir custos ou romper 

por descumprimento 
das cláusulas. Casos de 
denúncia contra o iCi, 

aumento do contrato do lixo 
e radares de Curitiba;

 Cortar cargos comissionados  
em quantidade e valores;

 priorizar os servidores públicos de carreira 
na ocupação dos cargos comissionados e de 

função gratificada;

 Cortas em pelo menos 30% salário de 
prefeito, secretários e vereadores.

 romper o contrato 
do transporte de 

Curitiba a partir da 
revisão transparente e 

independente das planilhas 
e operar uma frota pública 

com bilhete único;

 *eConomizar Com verbas de publiCidade 
e destinar na Compra de remÉdios*

fonte: dieese com dados da prefeitura de Curitiba

em 2016, no  
primeiro quadrimestre,  

Curitiba gastou

r$5,8mil

aumento  
de

16
mil%

em 2017,  
esses gastos 
saltaram para

r$944mil

ARRECADAcaO
PREVIDeNCIA



SUSTENTABILIDADE
aGriCultura urbana

o programa agricultura urbana, da prefeitura 
de Curitiba, venceu o prêmio C40 City awards 
2016, na categoria Cidades sustentáveis. o 
programa de Curitiba – que concorreu com 
160 projetos, de 75 cidades, entre as quais 
toronto (Canadá), Cidade do Cabo (África 
do sul) e auckland (nova zelândia) – foi 
reconhecido por sua contribuição para a 

redução da emissão de gases do efeito estufa, 
a partir de práticas sustentáveis.

(fonte: prefeitura de Curitiba em 2016)

reConheCimento internaCional

SAuDE
inova sus

o programa melhor em Casa foi o primeiro 
colocado na edição 2016 do concurso inovasus, 

promovido pelo ministério da saúde, com o 
trabalho “transformando as relações de trabalho 

para uma organização tipo cérebro”. o melhor 
em Casa fornece atendimento multiprofissional 

(médico, enfermagem, farmacêutico, nutricional, 
fisioterápico, fonoaudiólogo e de serviço social) 

em domicílio e foi premiado na modalidade 
projetos inovadores – democratização das 

relações de trabalho no sus.
(fonte: prefeitura de Curitiba em 2016)

EDUCAcaO
formação profissional

Curitiba (pr) ganhou destaque em 
educação graças à formação dos 
professores (97,6% dos docentes 
de ensino médio têm formação 

universitária), e à existência do projeto 
Cereja (Centro regional de educação 
de Jovens e adultos). o projeto foi 

premiado com a medalha paulo 
freire do ministério da educação, que 

reconhece iniciativas bem sucedidas na 
redução do analfabetismo.

(fonte exame em 20 junho)

ASSISTeNCIA SOCIAL
atendimento à população

Curitiba foi selecionada  
como uma das nove finalistas 
do prêmio rosani Cunha de 

desenvolvimento social: edição 
especial - bolsa família 10 anos.  

o prêmio, coordenado  
pela secretaria nacional  
de renda e Cidadania, do  

ministério do desenvolvimento  
social e Combate à fome (mds).

(fonte fas em 2013)


