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PACOTE DE MALDADES NUNCA MAIS
Joka Madruga

Em 26 de junho, os
vereadores aprovaram
os projetos de lei
que congelaram
vencimentos e carreiras
dos servidores. Eles
aprovaram aumento
de alíquota do
IPMC e ICS. Um ano
depois, a realidade
mostra que Greca
escolheu governar
para os empresários,
deixando a conta para
a população. Mas as
maldades não ficarão
impunes. Os servidores
e o sindicato lutaram
naquela época e vão
seguir lutando em
busca de valorização
da categoria Pág. 4 e 5
Tânia Rêgo | Agência Brasil

TÁ CARO.

Os caminhoneiros pararam o Brasil por causa do preço dos
combustíveis. Temer abaixou o preço do diesel, comprometendo recursos para
o SUS e programas sociais. Mesmo assim, a gasolina continua subindo Pág. 07
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O

O maior erro da
história de Greca

dia 26 de junho de 2017 consolidou o
maior erro da longa carreira política
do prefeito Rafael Greca (PMN). Não
que os erros dele ao longo da carreira
tenham sido poucos ou desprezíveis. Podemos
recordar da forma como combateu as greves na
sua primeira gestão. Mais tarde, em mais um episódio irônico, vêm à memória o empreendimento
fracassado da “Nau Capitânia”, quando Greca estava na condição de então ministro de Turismo e
Esporte do governo FHC.
Ainda na disputa eleitoral de 2016, o candidato ficou marcado e perdeu algo como mais de 200
mil votos quando, numa sabatina da PUC, afirmou que
teria coordenado um albergue por vinte anos, mas “Eu
nunca cuidei dos pobres, eu
não sou São Francisco de
Assis, até porque a primeira vez que eu tentei carregar um pobre pra dentro do
meu carro eu vomitei por
causa do cheiro”.
Ainda assim, o pacotaço foi o erro mais grave de
uma gestão com os seus
servidores. Nenhum outro
prefeito se atreveu a tanto.
Começou quando, no dia 15
de fevereiro de 2017, na entrega da pauta da data-base
dos servidores, o prefeito
sequer recebeu os representantes do funcionalismo.
Pior que isso, enviou para a Câmara Municipal,
em março, os quatro projetos do Pacote de Ajuste
Fiscal, o chamado “Pacotaço de Maldades”, sem
uma única mesa de negociação com os servidores, sem uma única audiência pública sobre o
tema, sem um único espaço conjunto para avaliação do cenário fiscal de Curitiba.
Seguindo a cartilha que o presidente Temer
(MDB) definiu para os prefeitos, Curitiba também adotou medidas de arrocho contra os servidores, a exemplo do que se viu no Rio de Janeiro,
Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Por aqui, um

dos projetos de lei do Pacotaço foi a alteração
da aposentadoria, com saque de mais de R$ 600
milhões do Instituto de Previdência Municipal de
Curitiba (IPMC).
O pacotaço também trouxe junto o “congelaço” dos planos de carreira do funcionalismo – que
foi construído na gestão de Fruet (PDT). E a data
-base foi postergada de março para outubro e de
lá qualquer reajuste está congelado há dois anos.
Houve também medidas que impactaram na
população mais pobre, caso da alteração na cobrança do Imposto sobre Transferência de Bens
Imóveis (ITBI) e a cobrança da taxa de coleta de
lixo desvinculada do IPTU.
O envio dos projetos
direto para o legislativo
fez com que Greca lavasse as mãos e deixasse toda
a pressão recair sobre os
vereadores, sobretudo seu
fiel escudeiro, Pier Petruziello (PTB). A pressão dos
diversos ramos do funcionalismo fez com que a votação decisiva fosse transferida para a Ópera de
Arame, em nova sinalização de falta de democracia.
Lá, protegidos por um
contingente de centenas de
policiais militares, da cavalaria e do choque da PM, a
prefeitura deu sinal verde
para um espetáculo de violência e uso desmedido de
sprays pimenta e gás lacrimogêneo contra funcionários públicos. Na cena mais forte daquela
manhã, servidores revoltados queimavam seus
diferentes jalecos, da educação infantil, da saúde, da assistência social.
Apesar da repressão, houve muitas lições
importantes daquele episódio. A necessidade
urgente de unidade na luta entre os servidores,
a lição de que promessas fáceis de campanha
podem se reverter rapidamente. E a consciência de que é o servidor quem constrói o serviço
público nesta cidade.

Na cena mais
forte daquela manhã,
servidores revoltados
queimavam seus
diferentes jalecos, da
educação infantil, da
saúde, da assistência
social
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VITÓRIA. Pressão dos trabalhadores funciona e prefeitura envia projeto à Câmara de Vereadores

Agentes de
endemias e de
saúde conquistam
auxílio-alimentação

H

Por Gustavo Henrique Vidal

á quase um ano, o Sismuc
assumiu a negociação por
melhores
condições
de
trabalho dos agentes de
combate às endemias e dos agentes
comunitários de saúde. São trabalhadores regidos pela Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT) que realizam
funções diretamente para a Prefeitura de Curitiba.
São aproximadamente 600 trabalhadores que não têm acesso aos
direitos garantidos aos servidores públicos municipais. Mas que executam
funções exclusivas do município, com
direitos rebaixados e sem qualquer
perspectiva de carreira. Para enfrentar esse modelo de contratação, nos
últimos meses a luta dos trabalhadores se intensificou.
Diante das negativas do governo
Greca, em conceder benefícios mínimos, as categorias buscaram meios
para alcançar as reivindicações. E
foi pelo Sismuc que a organização
dos trabalhadores teve início. Após
várias reuniões solicitadas pelos
agentes, o sindicato assumiu a frente das negociações com a prefeitura
em julho de 2017.
Sem avanços nas mesas de nego-

ciações, que incluíram a intermediação do Ministério Público do Trabalho, agentes de endemias decretaram
Greve no início de maio. A paralisação foi o ponto alto da organização
dos trabalhadores e fez destravar as
negociações. Com a greve anunciada,
a prefeitura recuou.
A proposta 005.00069.2018 já tramita na Câmara de Vereadores e atende não só os trabalhadores de controle de endemias, mas à reivindicação
também dos agentes comunitários
de saúde. De acordo com o projeto,
para receber o auxílio o empregado
público precisa ter carga horária semanal de 40 horas e renda máxima
de R$ 2.429,44. Dos R$ 10,84 por dia
trabalhado (valor que deverá ser reajustado conforme a reposição anual
dos servidores), 97% será subsidiado
pelo Município. O 3% restantes serão
descontados do salário do funcionário
da administração municipal.
Conquistar o auxílio-alimentação é o primeiro passo para alcançar condições de trabalho dignas. A
prefeitura de Curitiba ainda precisa
responder às demais reivindicações.
Os agentes exigem ainda adicional de
insalubridade, vale-transporte, nos
moldes que hoje são aplicados aos
demais trabalhadores do município,

Lutamos
por respeito e
valorização dos

trabalhadores
que combatem o

mosquito da

dengue
CONFEDERAÇÃO DOS(AS) TRABALHADORES(AS)

NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL

e a regularização para que os empregados públicos participem do ICS. A
prefeitura se comprometeu em responder a todas as pautas.

É na organização que as vitórias se
consolidam e os avanços são garantidos. Contem com a solidariedade do
Sismuc nestas e nas próximas lutas.

SEM PARTICIPAÇÃO POPULAR. Evento termina sem respostas do secretário Puppi

Prefeitura “presta contas” na Câmara de Vereadores
Andréa Rosendo

Por Andréa Rosendo

A

audiência pública sobre a prestação de contas da prefeitura e da
Câmara Municipal de Curitiba(CMC),
realizada no dia 16 de maio, teve poucas respostas à sociedade, que queria
debater a gestão de finanças do prefeito Rafael Greca.
O secretário de Finanças, Vitor
Puppi, fez a apresentação dos dados
do Executivo após a aprovação do
ajuste fiscal. Ele insistiu que o pacotaço de ajuste fiscal garantiu reordenamento nas contas públicas.
O Sismuc questionou as finanças
e destaca que a gestão Greca cobra
mais e os mais caros impostos dos
curitibanos; entrega a prefeitura

para as mãos da iniciativa privada e
arrocha o salário dos servidores, já
que o funcionalismo público está há
quase 800 dias sem reajuste.
A coordenadora geral do Sismuc
Irene Rodrigues, repudiou o “jeitinho”
dado pelo presidente da Câmara, Serginho do Posto, para justificar o esgotamento do tempo destinado ao debate
entre Executivo e Legislativo com a população curitibana durante a audiência.
“A Audiência pública foi encerrada sem a participação popular. O secretário se manteve no local após o
término da sua exposição, mas as perguntas não constaram na ata da sessão. A população presente teve violado o seu direito à participação dentro
da audiência”, protesta Irene.

Muito atropelo e pouco debate sobre as finanças da Prefeitura
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DATA-BASE. 26 de junho: dia permanente de luta contra o Pacote de Maldades de Greca

PACOTE DE MALDADES

NUNCA MAIS!

O

Por Andréa Rosendo

Ajuste foi realizado com retirada
de direitos dos trabalhadores

circo armado para receber a sessão plenária realizada na Ópera de Arame vai fazer um ano no próximo dia 26 de junho.
Naquele dia, os vereadores aprovaram os
quatro projetos do Pacote de Maldades, que tramitaram em regime de urgência na Câmara Municipal de Curitiba(CMC).
Do camarote do teatro, a votação foi acompanhada por cerca de 100 servidores municipais,
que representaram os cinco sindicatos que
compreendem as carreiras do serviço público municipal - Sismuc, Sismmac, Sigmuc,
SindiCâmara e Sindifisc.
Além dos projetos daquela sessão, os vereadores também votaram emendas propostas
por vereadores, que se declararam independentes e da oposição, tais como Professora Josete(PT), Noêmia Rocha(MDB), Caca
Pereira(PSDC), Felipe Braga Côrtes(PSD),
Goura (PDT), Jairo Marcelino(PSD), Marcos
Vieira(PDT), Mestre Pop(PSC), Professor
Euler(PSD), Professor Silberto(MDB) e Tito
Zeglin(PDT). Eles enfrentam o conservadorismo, autoritarismo e os retrocessos nas políticas
conduzidas por Greca, mas, juntos, representam
menos de um quarto da Casa.
Os 12 projetos de lei que fazem parte do ajuste
fiscal foram enviados pelo Executivo - para apreciação da Câmara - no dia 28 de março de 2017.

PL para alteração da previdência municipal, aumentando gradativamente a contribuição dos servidores de 11% para 14% (0,5% ao ano de 2018 a 2023), com saque
de mais de R$ 600 milhões do Instituto de Previdência Municipal de Curitiba (IPMC).
Votos dos representantes do povo: 25 favoráveis, 9 contrários e 1 abstenção.
PL para mudança na data-base do funcionalismo de 31 de março para 31
de outubro, por meio de alteração na Lei Municipal 8.680/1995, de iniciativa
de Rafael Greca, e congelamento dos planos de carreiras
do funcionalismo. Votos dos representantes do povo: 25
votos a favor e 10 contra.
PL para criação da lei para autorização de leilão de dívidas
do município contraídas até 31 de dezembro de 2016.
Votos dos representantes do povo: 28 votos favoráveis, 7 contrários e nenhuma abstenção.
PL para criação da Lei de Responsabilidade Fiscal do Município (LRFM).
Votos dos representantes do povo: 27
votos sim e 10 não.
Aprovação, em votação simbólica, da Lei de Diretrizes Orçamentárias
para 2018 que estima um orçamento de
R$ 8,91 bilhões, 9,28% a mais que o
previsto para 2017.

Fotos: CMC

Beto Moraes
(PSDB)

Bruno Pessuti
(PSD)

Mauro Bobato
(PODEMOS)

Mauro Ignácio
(PSB)

Colpani
(PSB)

Cristiano
Santos (PV)

Oscalino do Povo
(PODEMOS)

Dona Lourdes
(PSB)

Osias Moraes
(PRB)

Dr. Wolmir
(PSC)

Paulo Rink
(PR)

Quem são os traidores do povo?
Os vereadores da base aliada do prefeito Rafael Greca deram as
costas ao povo e ficaram em silêncio enquanto os projetos do pacotaço
eram aprovados. Protegidos, cumpriam o papel servil ao invés de
impedir que as bombas estourassem do lado de fora da Opera de
Arame, o que poderia colocar a vida do cidadão curitibano em risco.

Ezequias
Barros (PRP)

Pier Petruzziello
(PTB)

Fabiana Rosa
(PSDC)

Rogério
Campos (PSC)

Geovane
Fernandes (PTB)

Sabino Picolo
(DEM)

Hélio Wirbiski
(PPS)

Serginho do
Posto (PSDB)

Julieta Reis
(DEM)

Tiago Ferro
(PSDB)

Kátia Dittrich
(SD)

Tico Kuzma
(PROS)

Maria Letícia
Fagundes (PV)

Toninho da
Farmácia (PDT)

Maria Manfron
(PP)

Zezinho do
Sabará (PDT)
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NA LUTA. A aprovação do Pacotaço teve forte rejeição dos trabalhores que tomaram as ruas
Rodrigo Fonseca | CMC

Resistência dos servidores:

o dia 26 de junho
do ano passado,
pouco depois do
término da Sessão
da Câmara na Ópera de Arame, cerca de 30 trabalhadores ocuparam a sede da Prefeitura de Curitiba. O grupo
se dividiu e ocupou o saguão,
no andar térreo do prédio, e
o Salão Nobre.
Antes dessa ocupação e
para impedir a votação do
Pacotaço de Greca, os servidores fizeram a resistência
aos projetos de lei proposto
pelo Executivo que tramitaram em regime de urgência
nas comissões da Câmara
e sem diálogo com os servidores. Levantaram acampamento na praça Eufrásio
Correa, realizaram greves e
também ocuparam a Câmara
dos Vereadores por três vezes no mês de junho. Durante
esse período, representantes
do Ministério Público, OAB
e Polícia Militar entraram
em cena para reforçar a luta
contra os abusos do prefeito.
Por outro lado, o prefeito
Rafael Greca fez uso do autori-

tarismo para reprimir os servidores. A Polícia Militar utilizou
recursos como bombas de gás,
spray de pimenta, balas de
borracha, além da força policial e cassetetes para agredir
os trabalhadores.
“Jamais esqueceremos o
dia 26 de junho. Foi um espetáculo, uma tragédia, um
teatro grotesco digno de vaias
para o resto da vida. O roteirista, o prefeito Rafael Greca, fez a sua vontade. Com a
ajuda da PM, retirou direitos
dos trabalhadores. Convocou
a cavalaria da PM e o esquadrão anti-bombas para intimidar os servidores que faziam
pressão em frente à Ópera
de Arame para impedir a votação do pacotaço. Enquanto
os vereadores da base aliada,
capachos do prefeito, entregavam os nossos direitos de
bandeja, as forças de repressão do governo do estado e do
município, aliados políticos,
partiam para cima de mais de
7 mil servidores. O horror foi
instaurado para votar o pacotaço na marra e na truculência”, relembra Silvana Rego,
servidora da Secretaria Municipal da Saúde.

O pacote de Maldades
de Rafael Greca não
atingiu apenas os
servidores. A população
de Curitiba também sofre
prejuízos por ter eleito
um prefeito a serviço
do empresariado, ou
seja, compromissado
com as demandas das
empresas de ônibus, do
ramo do asfalto, com as
Organizações Sociais(OS).
Veja o que foi para a
conta do contribuinte:
Alteração na cobrança do
Imposto sobre Transferência
de Bens Imóveis(ITBI)
Cobrança da taxa
de coleta de lixo
desvinculada do IPTU
Aumento do INSS
Aumento de alíquotas
de 3,14% para 3,9% no
Instituto Curitiba de
Saúde(ICS)
Em outubro de 2017
houve a confirmação do
congelamento dos salários
e planos de carreira dos
servidores municipais.

Gibran Mendes

N

Por Andréa Rosendo

Chico Camargo | CMC

Ocupações na Câmara e Prefeitura

Apesar de Greca e os vereadores
ligarem o tratoraço, os servidores
resistiram ao pacotaço
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DEMORCRACIA. Comissão Eleitoral publicou no dia 04 o edital de convocação das Eleições

Servidores municipais
vão às urnas em julho
CONFEDERAÇÃO DOS(AS) TRABALHADORES(AS) NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
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Por Gustavo Henrique Vidal
Sismuc dá início ao processo eleitoral de 2018, que vai definir a direção do Sindicato para o próximo
triênio. No último dia 4, a Comissão
Eleitoral publicou o Edital de Convocação
das Eleições, abrindo prazos para registro
de chapas e candidaturas individuais.
A comissão, eleita pela categoria em assembleia geral no início de maio, será responsável por comandar e organizar o pleito
para os servidores. As eleições acontecem
entre os dias 4 e 6 de julho. A Comissão
Eleitoral é composta por Aristides Carvalho, Carlos Alberto Kaniak, Domingos David, Edson Cruz e Lirani Franco.
Até o dia 25 de junho, às 20h, a comissão receberá a inscrição de chapa
para direção e candidaturas ao Conselho
Fiscal, que a partir desse ano passam a
ser individuais. Estão aptos a concorrer
e a votar servidores ativos e aposentados
sindicalizados até 4 de janeiro de 2018 e
que estejam em dia com o departamento
financeiro da entidade.
A chapa inscrita poderá indicar um representante para acompanhar a Comissão

NA REDE
Os servidores poderão acompanhar todo
o processo pelo Hotsite das Eleições. O
portal reunirá todas as informações e as
regras estatutárias para a realização do
processo eleitoral. Escaneie o código
para acessar o
site da Eleição do
Sismuc 2018

Eleitoral durante todo o processo, conforme
artigo 105, parágrafo único, que passará a
compor a Comissão eleitoral a partir da lavratura da Ata que registrará as chapas e
candidaturas aptas a participarem do pleito.
A propaganda eleitoral terá início a partir da data do pedido de registro das chapas
e candidaturas, visando a ampla democracia e o direito dos sindicalizados em conhecerem quem está concorrendo ao pleito.
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na pauta
Proteção de dados pessoais
Você já recebeu a ligação de uma empresa que você
não sabe como ela tem seu telefone? A Câmara dos
Deputados aprovou criação de lei geral (PL 4060/12) para
proteção de dados pessoais no Brasil. Assim, fica proibido o
compartilhamento de dados sem autorização da pessoa, o
que impede operadoras de telefonia, por exemplo, ligarem
toda hora pra você. O texto ainda cria a Autoridade Nacional
de Proteção de Dados, um órgão federal que vai funcionar
como uma agência reguladora, para fiscalizar. O projeto para
proteção de dados pessoais agora vai para análise do Senado.

216
Total de aumentos da gasolina realizados em dois anos
de governo Temer. Em 2016, a gasolina custava, em média,
R$ 2,60; hoje, supera os R$ 4,40. A política do governo
de aumentos diários dos combustíveis tem sufocado a
população que está pagando a conta da crise.

Assassinatos no campo
A Comissão Pastoral da Terra lançou a 33ª edição do
relatório anual Conflitos no Campo Brasil, documento
que apresenta balanço dos assassinatos ocorridos em
decorrência de disputas políticas no Brasil rural. De acordo
com o levantamento, das 71 mortes registradas em 2017, 31
ocorreram em massacres; ou seja, 44% das vítimas de conflitos
políticos no campo foram assassinadas em chacinas apenas
no ano passado. Foram cinco os massacres decorrentes de
conflitos por terra, água ou trabalho no campo, que só não
superaram o número de mortos do Massacre de Eldorado dos
Carajás, que vitimou pelo menos 19 trabalhadores em 1996.
Desde 1988 a pastoral não registrava mais de dois massacres
em um único ano, com assassinato de três ou mais pessoas
em um conflito no mesmo dia.

EDUCAÇÃO É PÚBLICA. Conape leva 2 mil pessoas às
ruas de Belo Horizonte

Evento defende educação
pública de qualidade

Confetam

Conape defende enfrentar as políticas neoliberais adotadas por Temer
Por Pedro Carrano
A Conferência Nacional Popular de Educa (Conape), organizada entre 24 a 26 de
maio, debateu na capital de Minas Gerais
temas relativos à educação e, mais que
isso, educação infantil, educação no trabalho, privatização da educação pública na
América Latina, entre outros.
Para compreender, a Conferência Nacional da Educação (Conae) tem um aspecto de convocatória governamental, ao
passo que a Conape é organizado pela sociedade civil, explica Maria Santos, coordenadora do Sismuc, uma das quatro participantes pelo sindicato.
Ela relata que a passeata de abertura
- a “Marcha em defesa da educação pública” da conferência deu visibilidade à
luta da educação, numa capital marcada

por fortes mobilizações do sindicato estadual de professores. “Tomou tal proporção
que toda a Belo Horizonte ficou sabendo
da marcha, a população daquela capital e
teve conhecimento de tudo o que estava
do que estava ocorrendo”, diz Maria.
Gestão democrática
Entre os encaminhamentos, foi lançada a
campanha chamada “Direitos valem mais,
não aos cortes sociais”, uma crítica principalmente ao congelamento de investimentos em Saúde, Educação e Assistência
Social expressos na medida de Temer da
Emenda Constitucional 95.
“Foi um grande passo, popular, sem
partir do governo, para tentar mobilizar a
comunidade no geral, em que podemos também discutir e falar sobre educação, melhorar e fazer a mobilização”, informa Maria.

SAÚDE PREVENTIVA. Usuários de pelo menos
quatro bairros querem manutenção do atendimento,
considerado modelo de eficiência

Moradores exigem manutenção
da Estratégia em Saúde da Família
A crise não está
nas pessoas, ela está no
sistema com sua enorme
tentativa de privatizar
tudo. Ela é piorada ainda
mais por causa da
ilegitimidade do
governo Temer
Danny Glover,
ator e ativista
estadunidense
Joka Madruga

divulgação

por Pedro Carrano
Moradores de quatro bairros de Curitiba
protestam pela manutenção do programa
Estratégia em Saúde da Família (ESF) na
Unidade de Saúde Bom Pastor, localizada na
regional de Santa Felicidade. A gestão Greca ameaça redirecionar o ESF para outra
regional de Curitiba, sob alegação de que
o programa não seria necessário na região.
“A prefeitura rasga a Constituição e
rasga a legislação do Sistema Único de
Saúde (SUS), porque em nenhum momento se fala que a saúde pública é restritiva a algum público da população. Nós
defendemos um SUS universal, integral e
igualitário, não importa o bairro. Não tem
sentido sair dali. A alegação de que os índi-

ces são bons, não tem mortalidade infantil,
materna, isso é bom, é justamente o que
nós queremos. Saúde é direito de todos e
dever do Estado”, afirma Irene Rodrigues,
coordenadora-geral do Sismuc.
Pedro Carrano

Moradores querem manter ESF atendendo
uma regional para que os índices de
prevenção a doenças sigam altos
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Agenda

Há mais coisas
entre o céu e
a morte

Junho
13
21

26

CAMPANHA DE LUTAS
Reunião de Negociação
com Prefeitura | Pauta Geral

Assembleia para
mobilização
1 ano de pacotaço,
data-base e plano de ação

Por Manoel Ramires
Horário: 14h30
Local: Edifício Delta

Horário: 18h30
Local: Sismuc | 2º andar

Dia Municipal de Mobilização
Revogação do Pacotaço de Greca
O pacotaço completa 1 ano, mas
a covardia de Rafael Greca não
calará a voz dos servidores!

Horário: 8h
Local: Sismuc

Julho
4a6

Eleições do Sismuc

Horário: 8h

Local: De acordo com o edital de assembleia geral eleitoral
e convocação da eleição, “os votos serão tomados perante
urnas fixas, que funcionarão na sede do sindicato e outros
locais definidos pela Comissão Eleitoral, e urnas itinerantes”

ELEIÇÕES SISMUC
VOT
E! É SEU

9

10

11

12

13

!
EITO
DIR

4, 5 e 6
de julho

As telas de cinema brasileira apresentaram o
filme “A vida é uma festa”, que trata da relação
que os mexicanos têm com a morte. A animação
é uma boa forma para introduzir as crianças em
um tema tão difícil: o que existe depois do desencarne? Por que celebramos os finados?
Mas um pouco antes do filme produzido pela
Pixar, outra animação aborda o tema da relação
com os mortos. Trata-se de “Festa no céu”. A
história conta a relação de dois garotos mexicanos apaixonados pela mesma menina. Essa
relação ganha contornos metafísicos quando a
conquista por ela passa por uma aposta entre a
Rainha Morte e o Rei Morte. A histórica se desenrola mostrando as tradições mexicanas, passando por um pequeno vilarejo, pela divisão de
bem e mal, pela religiosidade e pelas touradas.
O filme envolve o telespectador, principalmente as crianças, porque inunda a tela de um forte
colorido, de canções e de valores positivos que
enaltecem a relação dos vivos com os mortos.

Ficha Técnica
Título: Festa no Céu

Direção: Jorge R. Gutierrez

Gêneros: Animação, Comédia , Família
Nacionalidade: EUA

resenha

Crise econômica no Brasil e
no mundo é de longa duração
Gibran Mendes

2018

Gibran Mendes

mais informações acesse

eleicoes.sismuc.org.br

Coletivo dos
Trabalhadores
Administrativo |
Saúde | FCC

Horário: 19h
Local: Sismuc | 2º andar

Coletivo dos
Representantes por
Local de Trabalho

Horário: às 9h, 14h e 19h
Local: Sismuc | 2º andar

Coletivo dos
Trabalhadores da
Educação | Prof.
Educação Infantil

Horário: 19h
Local: Sismuc | 2º andar

Coletivo dos
Aposentados

Horário: 14h
Local: Sismuc

Coletivo dos
Polivalentes, Fiscais e
Trabalhadores da FAS

Horário: 19h
Local: Sismuc

Coletivo dos
trabalhadores da Smelj

Divulgação

Horário: 19h
Local: Sismuc | 2º andar

por Pedro Carrano
O economista da Universidade João Sicsu, da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em
estudo chamado “Brasil: é uma depressão, não foi
apenas uma recessão”, afirma que a crise econômica no Brasil, iniciada no segundo trimestre de 2014,
soma quatro anos. O que é reflexo de uma crise de
longa duração, iniciada em 2008 no plano mundial.
No caso brasileiro, o impacto dessa crise significou em números uma queda acentuada da pro-

dução do país, o chamado Produto Interno Bruto
(PIB). “Entre o 1 trimestre de 2014 e o 4 trimestre
de 2016 a queda foi de 8,3% (fonte: IBGE) A profundidade da queda é assemelhada àquelas dos países
mais atingidos da Zona do Euro, tais como Portugal,
Itália e Espanha”, afirma o autor.
Vôo de galinha. Para o economista, o Brasil vive
o que classifica de “depressão econômica”, o que
não é apenas um movimento rápido, da chamada
recessão. O resultado um pouco melhor da economia em 2017 não significa uma saída da crise.

