
hora de colocar em movimento os mais 
de 30 mil servidores e servidoras do 
município! Não vamos deixar que Greca 

DESTRUA o serviço público e transforme o que é 
um direito da população em MERCADORIA!

Vamos nos mobilizar para a construção de 
uma grande GREVE GERAL na cidade. 

Converse com seus colegas de trabalho 
e com a população que utiliza e depende 
dos serviços públicos para a construção 
desse movimento. 

atacar a organização 
dos trabalhadores

congelar as carreiras por 5 anos 
para depois acabar com elas

não repor as perdas 
e reduzir salários

sobrecarregar os 
trabalhadores

destruir educação, saúde 
e assistência social

É 

A PARTIR 
DO DIA
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vAzA, GRECA: 

reca investe pesado em 
propaganda para enganar os 
servidores e a população! Mas é 

quem está nos locais de trabalho que sabe 
sobre a realidade de Curitiba. E são estes 
que Greca quer atacar primeiro.

A desvalorização dos trabalhadores, 
que levam o município nas costas, fica clara 
com os quatro projetos de lei apresentados 
à Câmara dos Vereadores no início de 
novembro. Um dos projetos congela por 
mais dois anos os planos de carreira, até 
o final de 2021. Para os servidores isso 
significa cinco anos sem carreira. 

O desprefeito também anunciou 
a extinção de 31 cargos, sem nenhum 
diálogo com os servidores. Parece que 
Greca já tem um plano em andamento: 
substituir esses cargos por serviços 
terceirizados, reduzindo cada vez mais o 
funcionalismo em Curitiba.

E como se esses ataques não fossem 
suficientes, Greca ainda quer reduzir o 
salário dos servidores através do reajuste 
de 3,5%, que não cobre nem a inflação do 
seu mandato, e ainda quer deixar de pagar 
o auxílio-transporte em dinheiro. 

E para continuar com seu plano de 
ataques sem nenhum entrave, o desprefeito 
tenta enfraquecer a organização dos 
trabalhadores, atacando os sindicatos!

G
NÃO FALTAM RECURSOS PARA INvESTIR 

NO SERvIÇO PÚBLICO, O QUE FALTA É 
vONTADE POLÍTICA DO PREFEITO!

vAMOS COBRAR PARA QUE A 
PREFEITURA vALORIzE SEUS 

TRABALhADORES. 
E para que garanta saúde, educação, 

assistência social e cultura, de 
forma pública e de qualidade!

CONSTRUA A
GREvE! 


