
30 MINUTOS

CONTINUA 

PARALISAÇÃO DE

Quando assumiu a Prefeitura, 
Greca se utilizou da violência 
de mais de mil policiais para 
congelar os salários, planos 
de carreiras e saquear o 
dinheiro da aposentadoria dos 
servidores com a promessa de 
que isso resolveria todos os 
problemas da cidade, mas não 
foi isso que ocorreu.  

Greca está em seu último 
ano de mandato e, enquanto 
esbanja nosso dinheiro com 
propaganda e refeições caras, 
continua pedindo sacrifícios 
aos servidores e à população 
trabalhadora da nossa cidade.

Se o prefeito não pagar o que 
deve e não apresentar um 
calendário para contratação de 
novos profissionais, o serviço 
público de Curitiba vai parar em 
greve por tempo indeterminado.

 Faltam mais 
de mil professores, 
centenas de médicos e enfermeiros, centenas de inspetores 
nas escolas, faltam agentes administrativos para atender 
a comunidade, fiscais e demais servidores, aumentando a 
sobrecarga, adoecendo os que estão trabalhando e piorando a 
qualidade dos serviços públicos. 

 Faltam materiais para o atendimento na saúde, educação, 
assistência social e demais áreas.

 Greca desvaloriza os servidores não pagando a inflação 
acumulada de 3 anos que nos deve.

 E ainda quer tirar cerca R$ 250 por mês de nossos salários 
mexendo em nosso vale transporte.

CONTRA DIMINUIÇÃO DO SALÁRIO 
E POR MELHORIAS NA EDUCAÇÃO, 

SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E 
DEMAIS DIREITOS SOCIAIS

28 de outubro é dia do 
Servidor Público e estamos 
atrasando o serviço para 

denunciar o desmanche que 
Greca está fazendo nos 
direitos sociais da 
população 
trabalhadora 
da cidade.



Dobrou o gasto com 
propaganda. Em 2018, foram 
R$ 24 milhões gastos em 
publicidade. Isso é 10 vezes 
mais do que se gastou em 
obras na educação e saúde.

Prometeu que ia diminuir, mas 
aumentou em 27% o número 
de comissionados. Greca tem 
559 cargos comissionados 
com média salarial de mais 
de R$6.000,00.

Com asfalto e tapa buraco, 
já torrou R$ 170 milhões, 
fazendo a alegria de poucos 
empresários e deixando 
outras áreas descobertas.

 PIOROU AS CONDIÇÕES NA EDUCAÇÃO, SAÚDE, 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA E DEMAIS DIREITOS SOCIAIS.

 AUMENTOU OS IMPOSTOS para a 
população trabalhadora = IPTU e taxa de lixo.  

 TERCEIRIZOU AS UPAS passando dinheiro público para mãos 
privadas e piorando o atendimento à população na saúde. 

 PIOROU A EDUCAÇÃO na cidade: 3 anos com 
a falta de mais de mil professores em escolas e CMEIs.

 Reduziu o número de TURMAS DE BERÇÁRIOS EM CMEIS.  

 FECHOU CRAS, diminuindo a assistência 
social à população que mais precisa.

 Saqueou a APOSENTADORIA dos servidores

 CONGELOU CARREIRAS E SALÁRIOS.

VAZA, GRECA: 
NÃO FALTAM RECURSOS PARA INVESTIR NO SERVIÇO 

PÚBLICO, O QUE FALTA É VONTADE POLÍTICA DO PREFEITO

 Apoie a luta 
em defesa da 
educação, saúde, 
assistência social, 
cultura e demais 
direitos seus, de 
sua família e dos 
trabalhadores da 
cidade!

Ligue no gabinete
do prefeito e 
ajude a cobrar 
contratação de novos 
servidores e valorização! 

3350-8168


