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



Desde que assumiu a prefeitura de Curitiba, o prefeito Rafael 
Greca não conseguiu resolver os principais problemas da 
cidade. Enquanto ele se preocupar em lavar calçadas no centro 

ou cuidar da vida da juventude, nos bairros, a população que 
depende de serviços públicos fica a ver navios. 

Greca é o prefeito dos ricos. Para os empresários do transporte, 
aumenta a tarifa técnica em 15%. 300% a mais do que a inflação. 
Para a população, ônibus apertados ou ainda velhos.

Mas os problemas são bem maiores. Do caos na saúde, com falta 
de medicamentos à fechamento da UPA Matriz, não abertura de 
vagas em cmeis à congelamento de plano de carreira na educação, 
falta de investimento na Guarda Municipal ao fechamento da 
secretaria das mulheres, a gestão Greca já faz a população se 
perguntar: Cadê o prefeito que sabia fazer tudo na eleição e que 
agora não faz nada?

Saúde

 Aumentou a passagem 
de ônibus, acabou com a 

domingueira e não colocou 
frota nova na rua;

 Não criou novas linhas 
de Ligeirão no trajeto leste/

oeste

Cultura

 Não aumentou número de vagas nos cmei’s;

 Inaugura cmei sem abrir novas turmas ou contratar servidores;

 Não executa plano de carreira aprovado em lei;

 Fez a retirada de professores dos alunos de inclusão

 Corte de 30% de funcionários da limpeza 

 Corte do WI-FI nas escolas e bibliotecas

Social

Tecnologia

Transporte

Educacao

Seguranca

 Servidores são 
agredidos nos 

equipamentos públicos

 Guarda municipal 
segue sendo 
insuficiente 

 Criou o Balada 
Segura, mas não 

melhorou a segurança 
nos bairros

 Excluiu ronda nas 
escolas

 Não coíbe com 
eficiência violência com 

moradores de rua 

 Violência contra 
a mulher aumenta, 

mas prefeito excluiu 
secretaria municipal da 

mulher

 Na assistência 
social, fechou abrigo e 
desassistiu moradores 

em situação de rua

 Não fez a 
Oficina de Música 

de Curitiba;

 Cortes do 
Festival de Teatro;

 Retirou verbas 
da Cultura.

 Corte de WI FI pública

 Faltam remédios e materiais 
nas Unidades Básicas e de Pronto 

Atendimento;

 Filas no atendimento seguem altas;

 Fechou a UPA Matriz e pode fechar 
mais;

 Fechamento das equipes que fazem 
atendimento nas casas das pessoas;

 Cortou repasses do Hospital 
Evangélico



Impostos e Administração
 Quer aumentar o imposto da 

moradia das classes , D e E;

 Quer cobrar taxa de lixo das 
famílias mais pobres que são 
isentas;

 Perdoa parte das dívidas 
com devedores da cidade. A 
dívida soma R$ 5 bilhões;

 Não rompe ou renegocia 
contratos com terceirizados 
como ICI e radar;

 Não paga aumento salarial 
ao funcionalismo público;

GRECA SABE 
O QUE FAZ

dos curitibanos desaprovam 
gestão de Greca*
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 Não reduziu como prometido os 
cargos comissionados na Prefeitura 
de Curitiba;

 Quer sacar R$ 600 milhões da 
previdência dos servidores;

 Só se reúne com empresários, 
não dialogando com sindicatos e 
movimentos sociais;

 Reduziu drasticamente a 
participação de mulheres na gestão.

 Descartou a modernização na 
coleta de lixo e desvalorizou os 
catadores de recicláveis

dos eleitores que votaram no 
prefeito não o fariam mais.

55% 61%

PROTEGE OS RICOS E POLÍTICOS, TIRA 
DO SERVIÇO PÚBLICO E POPULAÇÃO

A POPULAcaO
SABE O QUE FAZ


