Servidores, o desmonte
do serviço público não para.

pare por 30 minutos!
O

desprefeito Greca está destruindo os serviços
públicos de Curitiba e os servidores precisam
mostrar que não aceitam mais a intransigência
e as mentiras! Por isso, vamos parar o trabalho por
30 minutos no dia 28 de outubro.

Greca investe pesado em propaganda para enganar os
servidores e a população, para isso, ele simplesmente
dobrou os gastos com propagandas do seu governo.
Só em 2018, R$ 24 milhões do dinheiro público foram
gastos em publicidade!

Será que foi
para isso que
o desprefeito
saqueou
mais
de R$700
milhões
do Instituto
de Previdência
dos Servidores
Municipais de
Curitiba (IPMC)?
Quem está na ponta sabe que a realidade de Curitiba não é tão bonita quanto o que
esse desgoverno tenta mostrar nas propagandas. E os servidores sofrem na pele!
A proposta de reajuste de 3,5% não cobre
as perdas no desgoverno Greca.
Para o próximo ano, o prejuízo será ainda maior
com a mudança do pagamento do vale-transporte de
dinheiro para cartão e com a falta de reajuste, já que a
data-base será em período eleitoral.
Os planos de carreira, congelados desde 2017, deveriam
ser retomados até o fim deste ano, mas o governo não
apresentou nenhuma proposta aos servidores.
A licença-prêmio foi extinguida para os novos
servidores, o que vai aumentar ainda mais o
adoecimento no serviço público.

Enquanto isso, para os seus protegidos, tudo!
Greca prometeu diminuir os comissionados,
mas em vez disso aumentou o número em 27%.
Hoje são 559 cargos comissionados.
A negociação da data-base foi uma farsa!
Os servidores, em assembleia, não aceitaram o
reajuste abaixo da inflação acumulada e mostraram
que não caem nas mentiras do desprefeito.
Os agentes de combate às endemias (ACEs) fizeram
15 dias de greve! Suas exigências são melhores
condições de trabalho, a Prefeitura não negociou e os
profissionais continuam mobilizados.
continua

O desmonte
só aumenta
Sucateamento
Os problemas da precarização do serviço
público aparecem em todas as áreas. A
terceirização das UPAs piorou as condições de
trabalho, prejudicando o atendimento à população.
As aposentadorias e as licenças não estão
sendo repostas, deixando as unidades com falta
de servidores em todas as áreas.

Perdas Salariais
Em 2017, os servidores tiveram uma
redução salarial de 15,37%.
Já o gasto com os terceirizados aumentou
em 14,02% no último ano. Ou seja, Greca tira
o dinheiro do serviço público para entregar
mais nas mãos dos empresários.
E a arrecadação de Curitiba só cresce,
de 2017 a 2019 foram mais de 12 bilhões.

Você vai deixar que todos esses
ataques passem em branco? Mostre
sua indignação, paralise por 30
minutos e construa a assembleia
com indicativo de greve no dia
.

31 de outubro

Somente a união do serviço
público municipal é capaz de
acabar com o desgoverno Greca!

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

A população também foi afetada pelo aumento
de taxas como de IPTU e da coleta de lixo.

28/10, dia do servidor
público, será dia de luta!

Vamos denunciar o sucateamento de
Greca com todo o serviço público de
Curitiba. Ajude a organizar o seu local
de trabalho e vamos juntos fortalecer a
mobilização em defesa de nossos direitos.
Paralisação de 30 minutos não gera desconto no salário
O salário só pode ser descontado se o atraso for maior que
uma hora. A mesma regra vale para a gratificação de difícil
provimento. Para perder o benefício, é preciso acumular, ao
longo do mês, atraso que some mais de 60 minutos. Caso a
Prefeitura descumpra a lei e faça o desconto,
os sindicatos cobrarão na justiça
a devolução dos valores.

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

3350-8168

