
 

 

 
 

NOTA DE APOIO DA DIRETORIA DA APUFPR À LUTA DOS SERVIDORES 
MUNICIPAIS CONTRA OS ATAQUES DE RAFAEL GRECA 

 
 A Diretoria da Associação dos Professores da Universidade Federal do 

Paraná – APUFPR-SSind manifesta seu apoio à luta dos servidores municipais 

de Curitiba contra os ataques protagonizados pelo prefeito Rafael Greca contra 

o serviço público municipal. 

 Os ataques de Greca não acometem somente os trabalhadores do serviço 

público. A deterioração das condições salariais e de carreira do funcionalismo 

municipal terá como consequência direta a precarização de políticas públicas 

que atendem a maioria da população. 

 Esses ataques não são isolados. São parte da tendência em curso no país 

de ataques aos direitos sociais e trabalhistas como mecanismo de transferência 

do custo da crise econômica para os trabalhadores. O discurso do ajuste fiscal 

tem servido como sustentáculo das várias tentativas de retiradas de direitos nos 

âmbitos federal, estadual e municipal. Entre esses ataques destacam-se: o 

congelamento dos gastos federais por 20 anos; a reforma do ensino médio; a lei 

da terceirização; a reforma trabalhista e a reforma da previdência. 

 Os objetivos desses ataques aos direitos trabalhistas e sociais são o 

aumento da exploração sobre a classe trabalhadora e a canalização de recursos 

públicos para o grande empresariado e banqueiros. 

 Não resta dúvida. A saída é a luta!  

 As paralisações nacionais nos dias 15 de março e 28 de abril foram uma 

demonstração inicial do que somos capazes. Elas colaboraram para colocar em 

questão a capacidade do governo Temer de realizar as reformas exigidas pelo 

mercado. 

 Mas, para derrotar os ataques da classe dominante é necessário ampliar 

e fortalecer a luta em todos os espaços onde os ataques se apresentem. 

 A luta dos servidores municipais de Curitiba é de toda a classe 

trabalhadora! 

 Abaixo o pacotaço do Greca! Construir a greve geral de 30 de junho para 

derrotar os ataques! 

 
Curitiba, 14 de junho de 2017 
 
 
Diretoria da APUFPR 

 

 


