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Lutamos por 
valorização salarial.

Valorizar o servidor é 
respeitar a população.

Apóie os heróis do 
nosso dia a dia.

Os servidores municipais e os cidadãos promoveram uma importante mudança: a troca 

de governantes na eleição municipal. Um dos principais motivos para isso foi a falência do estilo 

de governar do último prefeito e seus antecessores: terceirizações de serviços 

públicos, não investimento nos trabalhadores e prioridade para obras 

que não atendiam a maioria da população. O resultado foi crise na 

saúde, na educação, na segurança pública, na assistência social etc. O 

cenário só não foi pior graças à coragem e ao empenho dos servidores 

municipais.

Passada a eleição, esses mesmos servidores pedem a sua ajuda para 

que a mudança prometida na eleição não breque no argumento da 

falta de dinheiro, uma vez que Curitiba é a 4ª cidade mais rica do 

Brasil. Afinal, as nossas principais pautas já são de conhecimento 

do prefeito Gustavo Fruet desde o primeiro turno eleitoral 

(setembro 2012). Por isso, seu apoio é fundamental para que o atendimento 

melhore pra você, para sua família e para os curitibanos em geral.

Com o tema “Toda cidade tem heróis, Curitiba também 

tem os seus”, os servidores querem mostrar que fazem seu 

trabalho apesar de ainda receberem salários baixos em 

comparação com outros capitais e cidades da região metropolitana, 

da falta de condições de trabalho que leva, muitas vezes, ao 

adoecimento, da política equivocada de crescimento que promove a 

competição entre os trabalhadores ao invés de estimular o trabalho 

em equipe, entre outros.

Ligue 156. Diga que as mudanças passam pelo prestígio aos 

trabalhadores desde o início da nova gestão. Pois, servidores 

valorizados têm sua motivação aumentada e, conseqüentemente, 

há melhoria no atendimento à população. Às vezes, nem sem vê, 

mas muitos anônimos lutam por você.

Ligue 156

Dê valor aos heróis de Curitiba


