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construindo:

é greve
G reca quer que os planos de car-

reira fiquem congelados por cin-
co anos, até dezembro de 2021. 

Quer manter a redução salarial com o 
reajuste de 3,5%, atacar a organização 
dos trabalhadores e ampliar a terceiri-
zação com a extinção de 31 cargos.

Esses ataques foram enviados à Câ-
mara Municipal no dia 4 de novembro 
e revelam que Greca e Bolsonaro estão 
juntos no mesmo projeto autoritário 
de destruição dos serviços públicos. 
No mesmo dia que os quatro projetos 
foram protocolados em Curitiba, o go-
verno federal apresentou a chamada 
PEC emergencial, que pretende conge-
lar por dois anos a carreira dos servido-
res federais, além de permitir a redução 

de jornada com redução de salários.
Isso não acontece por acaso. Cortam 

investimentos e atacam os servidores 
porque querem transformar em mer-
cadoria os serviços públicos que hoje 
são entendidos como direito social da 
população e dever do Estado. 

Nossa resposta para esse grave ata-
que é a construção de uma greve geral 
do conjunto das servidoras e servido-
res municipais de Curitiba.

Fique atento e ajude desde já a pre-
parar a mobilização na sua unidade. 
Uma assembleia unificada de todo o 
funcionalismo municipal será con-
vocada em caráter de urgência, assim 
que forem definidas as primeiras in-
formações sobre prazos e o regime de 

tramitação dos projetos.
Essa assembleia poderá ser convo-

cada em regime de urgência porque as 
servidoras e servidores estão em esta-
do de mobilização e assembleia perma-
nente, desde o dia 31 de outubro, para 
dar agilidade à organização da luta. O 
SISMMAC já está em contato com os 
outros cinco sindicatos que represen-
tam o serviço público de Curitiba para 
que essa mobilização seja construída 
de forma unificada.

É hora de colocar em movimento os 
mais de 30 mil servidores e servidoras 
municipais de Curitiba e de envolver 
nessa luta a população trabalhadora de 
nossa cidade que utiliza e depende de 
serviços públicos de qualidade! Firmes! 

porque é grave
Congelar os planos de carreira por mais dois anosé grave

Atacar a organização dos trabalhadoresé grave
Extinguir cargos e ampliar a terceirizaçãoé grave
Não repor as perdas e reduzir saláriosé grave
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Campanha de Lutas

O mês de outubro foi de muita mo-
bilização contra o desmanche im-

posto por Greca na educação e nos de-
mais serviços públicos da cidade.  

No Dia do Professor, cobramos que a 
valorização do magistério deixe de ser 
apenas um discurso vazio, repetido so-
mente no dia 15 de outubro e nas elei-
ções, e se transforme em prática com o 
descongelamento do plano de carreira 
e melhores condições de trabalho. 

Na paralisação do dia 28 de outubro, 
a mobilização cresceu para além da 
educação. Envolveu escolas, CMEIs, 
unidades de saúde e equipamentos da 
assistência social, dando um exemplo 
da união que precisamos continuar 
construindo no próximo período. 

É nessa união que precisamos 
avançar para reverter o sucateamen-
to dos serviços públicos, recuperar as 
perdas salarias e descongelar os pla-
nos de carreira. Para isso, é preciso co-
locar em movimento os mais de 30 mil 
servidores e servidoras municipais, 
além de fortalecer o apoio dos milha-
res de trabalhadores que utilizam e 
dependem dos serviços públicos.

Pressão da categoria fez Prefeitura 
transferir para um novo local a 
comemoração que aconteceria na Ópera de 
Arame, palco da mais violenta repressão 
policial contra o serviço público de Curitiba.

Mobilização do dia 28 de outubro 
em várias unidades municipais

 Greca tenta dar mais um calote e quer fazer com que os 
servidores abram mão das perdas acumuladas durante a sua gestão.

INflAção 
ACuMulAdA NA 
gEstão grECA
(março de 2016 a outubro de 2019)

12,84%
 Mas não é só das perdas passadas que 

Greca quer que os servidores abram mão. 
A redução salarial imposta com a mudança 
no auxílio-transporte, um dos ataques 
aprovados em 2017 com o pacotaço, que não 
será coberta com o pagamento da data-base.

 E não há desculpas para tanta redução salarial. 
A arrecadação cresceu, mas Greca prefere tirar do 
funcionalismo para injetar cada vez mais dinheiro 
nas empresas privadas que lucram em cima das 
trabalhadoras e trabalhadores terceirizados.

3,5% rEAjustE
EM 2019

3% rEAjustE
EM 2018

0% rEAjustE
EM 2017

Perda acumulada: 6,34%

Servidores não aceitam redução salarial 

rEAjustE dE 3,5%  

+ R$ 70

ENtrE 2017 E 2019 

MudANçA No 
AuxílIo-trANsPortE

- R$ 250
ArrECAdAção

 + 13,36%
gAstos CoM 

tErCEIrIzAdos

 + 14,02%

sAlárIo bAsE 

R$ 1.975,69 dEsPEsAs CoM 
sErvIdorEs 

AtIvos - 5,91%
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Greca quer congelar carreira dos servidores até final de 2021
Redução de salários, ampliação da terceirização e perseguição às organizações dos 
trabalhadores fazem parte do projeto de retirada de direitos do atual desgoverno

Perseguição à 
organização dos trabalhadores

 Outro projeto de Greca ataca a organização dos trabalha-
dores com a proposta de reduzir o número de liberações 
sindicais. Hoje, o SISMMAC possui 10 liberações sindicais 
para percorrer mais de 400 locais de trabalho, para além de 
atender as professoras e professores aposentados.

O PL de Greca quer reduzir esse número para apenas 
cinco dirigentes sindicais liberados. 

O prefeito já suspendeu a arrecadação do SISMMAC por 
dois meses em alinhamento político com o governo de Jair 
Bolsonaro. Agora, quer reduzir nossas liberações sindicais 
pela metade numa óbvia perseguição aqueles que contri-
buem com a organização dos trabalhadores. Vamos juntos 
lutar contra mais esse ataque!

Ampliação da 
terceirização

 E temos mais um ataque, este relacionado 
à extinção de 31 cargos da Administração 
Direta, Fundação Cultural de Curitiba (FCC), 
Fundação de Ação Social (FAS), do Instituto 
Municipal de Administração Pública (Imap) 
e Instituto de Pesquisa e Planejamento Ur-
bano de Curitiba (Ippuc).

Mas o trabalho não vai acabar! Quem são 
os trabalhadores que vão assumir as tarefas 
dos cargos que o governo quer extinguir? 
Ou Greca quer intensificar a sobrecarga dos 
atuais servidores ou já prevê contratos pre-
carizados para essas mesmas funções.

vaza, greCa: O mesmo Greca que anunciou 
3,5% de reajuste numa clara 
redução salarial quer adiar o 

descongelamento das carreiras para 
implantar ataques nacionais em cur-
so. Entre eles estão a PEC Paralela da 
Reforma da Previdência e o fim da 
estabilidade dos servidores.

O prefeito quer manter as car-
reiras dos servidores congeladas 
por mais dois anos, até 2021! Esse é 
o conteúdo de um dos quatro pro-
jetos de lei protocolados na Câmara 
no dia 4 de novembro. Para o con-
junto dos servidores, isso significa 
um congelamento de quase cinco 
anos na carreira!

Pouco antes de protocolar o PL na 
Câmara, a administração enviou um 
documento aos sindicatos com o que 
pretende fazer com a carreira dos 
trabalhadores do município. Toda 
a proposta é permeada pela neces-
sidade de economizar às custas dos 
servidores e limita crescimentos e 
avanços ao orçamento do município 
e à Lei de Responsabilidade Fiscal.

 Avaliação por Desempenho

 Grande limitação de vagas para 
os avanços, algo que já havia sido 
superado pela lei 14.544/2014

 100% de assiduidade 
(sem faltas)

 Nenhum avanço para quem está em 
estágio probatório (diferentemente do que 
estabelece a lei 14.544/2014, que concede 
ganhos logo após o término do probatório)

 Exclui os servidores em abono permanência

 Exclui os servidores em liberação sindical

O Plano de Carreira do magistério conquistado em 2014 é fruto de toda 
uma história de luta! É GREVE PORQUE É GRAVE! Vamos organizar a 
nossa mobilização para enfrentar mais um pacotaço de Greca, o pior pre-
feito que Curitiba já teve! 

Daqui mais de dois anos, após o 
possível descongelamento, Greca quer implantar 
os seguintes critérios para os avanços na carreira:



Mantenha-se 
inforMado! 

Telefone: 
3225-6729

SiTe:
www.sismmac.org.br

liSTa de TranSmiSSão 
WhaTS aPP: 99737-2120

facebook:
www.facebook.com/sismmac
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Participe da Assembleia de 
mudança do Estatuto do SISMMAC

23/11
sábado

Local:
Bosque São 
Cristovão

Rua Margarida 
Ângela Zardo 

Miranda, 85 
Santa Felicidade

Programação
8h30 
Café da manhã

9h  
Início da 
Assembleia

12h 
Almoço com 
costela fogo 
de chão e 
música ao vivo

 Falta pouco tempo para a assembleia que debaterá e aprovará 
mudanças no Estatuto do SISMMAC! Ela acontece no dia 23 de 
novembro, a partir das 8h30, no Bosque São Cristóvão. Faça a 
sua inscrição pelo site do SISMMAC (www.sismmac.org.br) ou 
diretamente em http://bit.ly/2BZRwCB 

Chegue cedo, os tickets para o almoço serão distribuídos no início 
da manhã. E traga a sua família, cada sindicalizado pode trazer um 
acompanhante adulto e filhos de até 12 anos. Haverá espaço kids para 
que as mães e pais possam participar da assembleia com tranquilidade!

Se você, professor ou professora sindicalizada, precisar de auxílio 
para transporte até o local da assembleia, entre em contato com o 
diretor do SISMMAC responsável pela sua regional.

O SISMMAC preparou uma 
programação especial para 
o mês de novembro, mês da 

Consciência Negra e da Resistência.
A programação conta com ro-

das de conversa, práticas de ca-

poeira e oficinas de literatura, 
dança e percussão. Aproveite esse 
momento para aprofundar con-
ceitos e ampliar os temas abor-
dados em sala de aula. Contamos 
com a sua presença!

noveMbro: 
resistir e avançar

11/11  |  Segunda-feira  
noite: 18h30
 Oficina Africanidades na Infância: a 

representatividade na literatura infantil, 
com a professora da rede Samara Costa 
Inscrições limitadas  
local: SISMMAC

13/11  |  Quarta-feira 
noite: 18h
 Roda de Capoeira Angola em homenagem 

ao Mestre Pastinha – Associação de Capoeira 
Angola Dobrada (ACAD/Curitiba)  Mais 
informações: http://acadcuritiba.blogspot.com/
local: Praça Osório/Boca Maldita

20/11  |  Quarta-feira 
noite: 18h  Iê Viva Zumbi: Roda de Capoeira 
Angola em reflexão ao dia 20 de novembro – ACAD/Curitiba 
Local: Praça Osório/Boca Maldita

27/11  |  Quarta-feira 
Manhã: Oficina de Danças Circulares, 
com a professora da rede Thayana Ribeiro da Cruz

tarde: Oficina de Hip Hop, com o professor da rede Maurício Priess 

noite: Café Filosófico  Não engula, DIGA! com o professor Josafá 
Moreira da Cunha da Universidade Federal do Paraná (UFPR), coordenador 
do Programa DIGA, que ajuda crianças a lidarem com conflito e a acabar 
com o bullying, uma experiência na rede municipal de Curitiba
local: SISMMAC

29/11  |  Sexta-feira 
Manhã: 9h às 11h  Oficina de Capoeira 
Angola – Mestre Negrão (ACAD/Curitiba)

tarde: 14h às 15h30  Oficina de 
Atabaque e Percussão – Gustavo Bisqui
16h às 17h30  Mesa sobre a História 
do Samba de Curitiba – Caroline Blum
local: SISMMAC

30/11  |  Sábado 
Manhã: 10h  Roda de Capoeira Angola – ACAD/Curitiba
local: Praça Osório/Boca Maldita

noite: festa da resistência  
Marginálias - Samba | Discotecagem WN Vinil
local: a confirmar

Venha tirar dúvidas sobre os 
valores e prazos para o pagamento.

 Manhã: 8h30 às 11h30
 Tarde: 13h30 às 17h
 Noite: 18h30 às 21h

 Local: sede 
do SISMMAC 
Rua Nunes Machado, 
1644 - Rebouças


