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Campanha de Lutas: É hora de se mexer,  
para que não mexam em nossos direitos

PRA UM SIFAR DIFERENTE, GRITE COM A GENTE!

O prefeito de Araucária se orgu-
lha em dizer que não é político, mas 
empresário. Nesse ponto, nós concor-
damos com ele, mas é importante que 
fique claro: quando se trata de um car-
go público ser empresário não é quali-
dade, é defeito. 

Afinal, um empresário age em 
busca do lucro e não para garantir o 
bem-estar da população trabalhado-
ra da cidade. 

É para proteger o lucro de seus 
colegas empresários que o prefeito 
ameaça tirar direitos e privatizar os 
serviços públicos. É por isso que au-
mentou os impostos pagos pela po-
pulação, enquanto promete diminuir 
impostos dos empresários. 

O prefeito acaba de terceirizar o 
pronto-atendimento infantil. Mas os 
ataques não param por aí. Hissam tam-
bém quer terceirizar a UPA,  o serviço 

Prefeito quer transformar Araucária em balcão de negócios

As reivindicações dos servidores foram entregues à Prefeitura 
em maio e as reuniões de negociação já começaram. Agora, é 
preciso esquentar o clima de mobilização nos locais de trabalho.

Fique atento, ajude a mobilizar seu local de trabalho e não 
deixe de participar das assembleias de avaliação da campanha 
de lutas. Esse é o momento de mostrar a força da nossa união para 
manter e ampliar direitos!

• Garantia de manutenção de todos os direitos do 
PLANO DE CARREIRA;

• Reposição da INFLAÇÃO de 2016 e 2017 e aumen-
to real;

• Reajuste no VALE-ALIMENTAÇÃO; 

• Pagamento do retroativo das PROMOÇÕES e 
PROGRESSÕES;

• CONTRATAÇÃO para repor todos os servidores 
aposentados, falecidos e exonerados;

• FÉRIAS: pagamento no início das férias e garan-
tia que não serão canceladas após a autorização 
do pedido;

• Incorporação do ABONO para os APOSENTADOS.

VEJA AS PRINCIPAIS REIVINDICAÇÕES:

de ambulância e o laboratório. 

E quem é que ganha com esse mo-
delo de gestão? 

Para os empresários, a terceirização 
é uma forma de ampliarem seus negó-
cios em setores que antes estavam so-
bre controle do estado. 

Já para a população a terceiriza-
ção significa a piora na qualidade e o 
desmonte dos serviços públicos.

Hissam se inspira em ataques aprovados em outras prefeituras e governos que usam a crise econômica como 
desculpa para retirar direitos conquistados com luta pelos trabalhadores. O objetivo é o mesmo: querem fazer 
com que a população mais pobre abra mão de seus direitos para pagar o preço de uma crise que não fomos nós 
que causamos e assim proteger os interesses dos grandes empresários.

Com mobilização nos locais de trabalho, servidores cobram 
 que a Prefeitura negocie reivindições

RESISTÊNCIA CONTRA OS ATAQUES PRECISA SER NACIONAL

NEGOCIAÇÃO
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Diretoria Liberada:  Sarita Malaguty, Jocelena Carvalho e Ana Patrícia de Oliveira.
Diretoria que permanece nos locais de trabalho: Rodolfo Luís da Silva, Jair Antônio Zanin, Andréa Aparecida Faustino, Gilson Jeri Favetti, Alan 
Furman, Márcia de Souza Silva, Cristiene P. dos Santos, Emanuela G. de Angêlis, Eva Bernadete Batista, Fátima Cupini, Maria Luiza F. de Souza, Luiz 
Fernando Farias, Jean Carlo dos Anjos Rosa, Josiane Correa, Jussara Gracia Panek.
Equipe de Comunicação: Thaíse Mendonça (DRT 8696/PR),  Dalane Santos (DRT 10051/PR) e Larissa Drabeski (DRT 9472/PR).

Sindicalize-se!
É muito simples se sindicalizar e 
somar-se à luta!

• Acesse o site www.sifar.org.br clique 
em SINDICALIZE-SE e baixe a ficha de 
filiação;
• Imprima, preencha o formulário e 
assine;
• Encaminhe o documento ao Sindicato 
para validar sua filiação.

É com LUTA que se mantêm e se ampliam direitos

MOBILIZAÇÃO

Não existe conquista sem luta. 
Todos os direitos que temos hoje em 
Araucária e também no país foram 
conquistados graças à mobilização de 
trabalhadoras e trabalhadores que não 
abaixaram a cabeça e insistiram na luta 
até a vitória.

É só por causa da pressão dos ser-
vidores municipais que a Prefeitura 
pagou parte da reposição da inflação 
nos últimos cinco anos. 

Nossa mobilização no ano passa-
do barrou a tentativa de adiar a data-
base para novembro e  impediu que a 
Prefeitura colocasse as mãos no nosso 
Fundo de Previdência. 

A indignação dos trabalhadores com 
a Reforma da Previdência obrigou o 
governo a tirar esse ataque da pauta 
de votação. As paralisações nacionais, 
que tinham como foco a construção da 
greve geral, foram fundamentais para 

Com 14 dias de greve, as educado-
ras infantis deram um exemplo de luta 
em defesa de diretos. 

Junto com o Sindicato, elas enfren-
taram com garra várias tentativas de 
acabar com o  movimento.  Não abai-
xaram a cabeça, nem cederam diante da 
ameaça de desconto nos salários.

criar um clima político que impediu 
que os parlamentares aprovassem esse 
ataque. Entretanto, temos que ficar de 
olho porque esse projeto deve voltar 
nas mãos do próximo presidente eleito. 

A greve nacional dos caminhoneiros 
também nos mostra que, quando os 
trabalhadores paralisam a produção 
e circulação de mercadorias, conse-
guem forçar o governo e os grandes 
empresários a negociar.

A greve das educadoras infantis 
também deu exemplo de diálogo 
com a população trabalhadora de 
Araucária. Fizeram panfletagens e co-
letaram mais de 5 mil assinaturas pra 
um projeto de lei de iniciativa popular.

Mostraram que a luta em defesa da 
educação e da qualidade dos serviços  
públicos precisa ser construída junto 
com as trabalhadoras e trabalhado-
res que utilizam os serviços.

E a luta está só começando. FIRMES!

Greve mostrou que a luta é a única forma 
de manter e ampliar direitos

Mobilização em defesa de direitos continua 
na Campanha de Lutas

a GREVE DAS EDUcadORAS INFANTIS ensinou: 

É PRECISO LUTAR,
 É POSSÍVEL VENCER!


