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Quem quer mudança
Não troca 6 por meia dúzia
Querem ACABAR COM A QUALIDADE do serviço público para PRIVATIZAR
Só se importam com os lucros dos grandes empresários
Estão envolvidos em investigações por corrupção
Usam da violência policial para reprimir os trabalhadores
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Repressão violenta aos servidores no pacotaço

O ataque cruel aos direitos dos servidores e servidoras às custas de violência policial foi
um dos primeiros atos de sua gestão. Jamais esqueceremos do massacre de Greca na Ópera
de Arame para tentar calar os trabalhadores que defenderam bravamente o serviço público.
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Na pandemia: esqueceu da população,
mas socorreu grandes empresários

Em meio à crise do coronavírus, os trabalhadores sofrem com desemprego, queda de
renda e adoecimento. Para os servidores, faltam condições de trabalho e EPIs adequados,
enquanto sobra pressão, sobrecarga e assédio moral.
Mas, o desprefeito não se preocupou em socorrer os trabalhadores que se expõem a
riscos em ônibus superlotados. Socorreu apenas os empresários do transporte público.

Gastos durante a pandemia
Saúde: R$ 124 milhões
Assistência social: R$ 12 milhões
EMPRESÁRIOS MILIONÁRIOS DO TRANSPORTE: R$ 180 milhões
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Investigado por repasses milionários a empresários

O repasse para custeio dos empresários do transporte público aprovado com a ajuda dos
vereadores de estimação gerou uma investigação por parte do Ministério Público Estadual
(MP-PR). E essa não é a única investigação que cerca seu mandato.
Recentemente, a Polícia Civil fez uma operação contra empresários suspeitos de fraudar
licitações milionárias para limpeza urbana em Curitiba – dinheiro público indo para as
mãos de empresários de maneira suspeita.
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Está destruindo a FAS

A assistência social foi a área que menos recebeu recursos em meio à pandemia. Além
disso, a estrutura dos locais coloca os usuários e os servidores da FAS em risco, sem
possibilidade de distanciamento social e muitas vezes até com falta de água.
E ainda: desprefeito e sua bancada de vereadores acabaram com a profissão de Educador
Social. Para mascarar a falta de funcionários, a Fundação terceirizou a contratação de
“cuidadores”. Dessa forma, mais de R$ 3 milhões foram parar no bolso dos empresários,
enquanto os trabalhadores ganham pouco mais do que um salário-mínimo.

"Nunca cuidei dos pobres, não sou são Francisco de Assis.
Até porque a primeira vez que tentei carregar um pobre
‘pra’ dentro do meu carro eu vomitei por causa do cheiro"
Rafael Greca, 2016
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Terceirizou para acabar com os serviços públicos

Grande amigo dos milionários, Greca faz de tudo para entregar o serviço público nas mãos
dos empresários. Terceirzou a UPA CIC – que hoje não possui procedimentos básicos e é alvo
de investigação pelo MP-PR. Uma das empresas que realiza os trabalhos na UPA CIC tem
ligação com o vereador e pupilo de Greca, Pier Petruzzielo.
O desprefeito ainda tentou terceirizar mais quatro UPAs, mas foi impedido pela mobilização
dos trabalhadores.
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Na política, agrada quem lhe convém

Para manter sua fortuna e seu poder, Greca age como um camaleão, muda de partido e de
aliados políticos como lhe convém. Foi secretário de comunicação de Jaime Lerner e aprendeu
com ele a torrar dinheiro com propaganda e a manter os empresários do transporte sempre
satisfeitos. Só em 2018, Greca gastou mais de R$ 24 milhões com propaganda.
Depois se aliou a Requião, conhecido por escândalos de nepotismo. Não é por acaso que o
desprefeito nomeou parentes de quatro vereadores em sua gestão.
Também foi aliado de Beto Richa, acusado de receber mais de R$ 2,7 milhões em propina. E
agora, segue aliado do atual governador Ratinho Junior, que já foi réu por omitir R$ 80 mil em
doações para sua campanha. Greca se alia a quem for necessário para se manter no poder!
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7 motivos por que dizemos

7 motivos por que dizemos
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Usa discurso bonito para ganhar seu voto

O discurso de Greca é sempre emotivo e comovente. Mas quem conhece e sabe o desrespeito
com que ele tratou os servidores e a população durante todo o seu mandato não cai mais
nessa conversa-fiada.
Enquanto chora nas redes sociais, na vida real Greca demonstra descaso com os
trabalhadores. Durante sua gestão, o desprefeito ofendeu, usou da violência policial e
destruiu direitos.

No discurso:
"Temos que cuidar do nosso ICS e do nosso IPMC (...)
e vou honrar os planos de cargos e salários”

Rafael Greca, 2016

Na realidade:
Greca não só mentiu, como congelou
os planos de carreira e tenta destruir o IPMC e o ICS.

Servidoras e servidores de
Curitiba, da ativa ou aposentados,
se unem no grito: Vaza, Greca!
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Usou de violência para atacar
direitos dos servidores

Em 2015, Francischini comandou o massacre do dia 29 de abril, no Centro Cívico. A
ação violenta deixou mais de 200 trabalhadores feridos. Enquanto isso, os deputados
estaduais aprovavam um assalto à previdência dos servidores, orquestrado pelo então
governador Beto Richa.
Francischini quer chegar à Prefeitura para seguir com a destruição dos serviços públicos
e retirada de direitos trabalhistas. E para conseguir o que quer, vai seguir atacando
violentamente os trabalhadores.

Três anos depois: “Com certeza se eu fosse secretário de
segurança realizaria tudo igual da mesma forma de novo”

Francischini, 2018
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Já teve pedido de cassação do seu mandato

O Ministério Público Eleitoral (MPE) pediu a cassação de Francischini por captação e
gasto ilícito de recursos durante a campanha de 2018. Além disso, os deputados eleitos
pela coligação do seu partido (PSL) também foram alvo de pedido de impugnação pelo
lançamento de candidaturas fantasmas em violação ao percentual mínimo de 30%
destinado ao sexo feminino.
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Faz campanha irregular para a Prefeitura

Francischini já começou a disputa pela Prefeitura em desacordo com a lei. O
candidato ao cargo de prefeito e sua esposa, Flávia Francischini (PSL), que é
candidata a vereadora, foram condenados a pagar multa de R$ 5 mil cada um por
propaganda eleitoral antecipada.
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Financia Fake News

Uma investigação de 2018 aponta que o deputado destinou R$ 28 mil de sua cota
parlamentar para uma empresa que administra uma rede de sites apontados como
veículos que propagam notícias falsas. Ou seja, usou dinheiro público para espalhar
mentiras e desinformação!
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Segue a cartilha do bolsonarismo

Francischini é um dos principais representantes do bolsonarismo no Paraná. Votar no
delegado é apoiar para Curitiba a cartilha que Bolsonaro já segue no governo Federal:
destruição dos serviços públicos, ataques aos servidores, retirada de direitos dos
trabalhadores, apadrinhamento político da própria família e muitos casos de corrupção.

Protege a família na política

Francischini pai e Francischini filho já são deputados. E agora, a mãe Francischini
concorre ao cargo de vereadora de Curitiba! E assim, mais uma família quer garantir
a mamata com a carreira política.
Os exemplos que temos da esfera federal já mostram que, quando o político
está mais preocupado em proteger seus filhos do que em governar, o resultado é
desastroso para os trabalhadores!
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Faz pose de bom moço para ganhar seu voto

Agora, em período de campanha, ele vai tentar esconder todos esses problemas. Vai
aparecer com um discurso envolvente, tentando fazer você acreditar que ele representa
alguma mudança positiva. Mas, não se engane com o discurso de lobo na pele de ovelha! Os
servidores da ativa e aposentados não vão apoiar quem ataca seus direitos!

Não vamos trocar seis por
meia dúzia, por isso, dizemos:
Francischini nem pensar!
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NÃO VOTE EM QUEM QUER
DESTRUIR OS SERVIÇOS PÚBLICOS!

Agora, você já viu que Greca e Francischini são cartas marcadas de um mesmo baralho. Mas, só as eleições não
trazem mudança de verdade! Além de não dar voto para aqueles que aceleraram cruelmente a retirada de direitos dos
trabalhadores, devemos construir a luta cotidiana para que possamos garantir a manutenção dos nossos direitos.

Só o nosso voto não basta. Só a luta muda a vida!

Centro Cívico em 2015
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Os dois candidatos têm as mãos sujas com o sangue de trabalhadoras e trabalhadores

Ópera de Arame em 2017
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