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I N F O R M A T I V O

emprego
Mexeu com você

 A reforma trabalhista 
foi feita nos escritórios 
dos empresários

 Ela retirou a proteção 
dos trabalhadores  
na justiça

 Estimulou o desemprego

 Aumentou a 
informalidade

 Reduziu salários

Mexeu comigo
Para o serviço 
público municipal 

 Greca congelou 
os planos de carreira

 Estimula terceirizações

 Sobrecarrega 
profissionais da saúde, 
educação, assistência 
social e segurança

 Ofende profissionais
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A 
reforma trabalhista foi vendida a 
população como a salvação para a geração 
de empregos e a modernização da CLT 
(Consolidação das Leis Trabalhistas).  

O que não contaram para a população é que 
ela foi feita para atender os interesses dos 
empresários e dos grandes proprietários de terra.

 Um exemplo é o trabalho intermitente. 
Nele, a pessoa perdeu direito a  
seguro-desemprego. No caso de rescisão, 
o funcionário recebe metade da multa  
do FGTS e pode sacar 80% do fundo.

Rede Brasil Atual

TRABALHO INTERMITENTE CONTRATA  
6 MIL. ‘ACORDOS’ DEMITEM 7 MIL

 Enquanto o trabalho intermitente, que sindicalistas 
chamam de “legalização do bico”, não chegou a criar 6 
mil empregos temporários em novembro e dezembro e 
já dispensou 300, os “acordos” entre patrão e empregado 
para dispensa do trabalhador somaram perto de 7 mil 
(6.696) nesses dois meses, segundo o Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados – CAGED.

É INFORMAL, É SEM DIREITOS!
 No Brasil, trabalho informal é a nova regra. 

Segundo reportagem da Carta Capital, o emprego sem 
carteira assinada superou o formal pela primeira vez 
em 2017. No ano passado foi a informalidade que 
ditou a recuperação do mercado de trabalho.

PERDE O TRABALHADOR
 A reforma trabalhista deu mais força 

aos patrões diante dos trabalhadores.  
A intenção foi enfraquecer os sindicatos 
e diminuir a capacidade de negociação 
coletiva, o que leva a redução de 
salários e direitos.

Reforma trabalhista 
atacou os trabalhadores e

mexeu com seu emprego
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reduzindo salários e direitos.

lucro

ECONOMIA COM 
BOLSO DO TRABALHADOR

 A Universidade Estácio de Sá demitiu 1,2 mil 
professores após reforma trabalhista.  
Outros 1,2 mil profissionais foram contratados em 
trabalho intermitente. A Faculdade reduziu salários 
com a manobra. Fonte Folha de São Paulo

92,1
34,2 33,3milhões 

informais
(37,1% do total)

milhões 
formais

milhões 
tinham 
empregos*

FOI NOTÍCIA

*Fonte IBGE
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NO GOVERNO DE 
RAFAEL GRECA 
(PMN), SERVIDORES 
TEM CARREIRA 
CONGELADA

Curitiba sempre foi 
motivo de orgulho para 
o país pela qualidade 
dos serviços públicos 

prestados à população. Essa 
excelência que resultou em 
diversos prêmios nacionais 
e internacionais é resultado 
da dedicação dos servidores 
públicos para com o seu povo.

Mesmo assim, os trabalhadores 
foram alvo da ira de Rafael 
Greca. Alegando estar crise 
financeira, o prefeito congelou 
salários e carreiras dos 
servidores municipais.

GRECA MENTIU PARA 
A POPULAÇÃO.

 O Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (DIEESE) 
analisou o Relatório Resumo de 
Execução Orçamentária (RREO) 
da Prefeitura de Curitiba 
no ano de 2017. Para os 
especialistas, a gestão de Rafael 
Greca conseguiu aumentar a 
receita corrente líquida do 
ano antes mesmo de subir os 
impostos (IPTU, ISS e ITBI) para 
a população. O acréscimo de 
receita positiva é resultante da 
elevação de 3,66% na Receita 
Corrente Líquida contra a 
redução de 6,79 % da Despesa 
com Pessoal. 51,3% de limite prudencial

 
A significativa redução do percentual 
acumulado no ano de 2017 foi 
impactada pela forte redução de 

quase 7% na despesa pessoal (queda de R$ 200 
milhões), decorrente da não concessão do 
reajuste salarial na data base (março de 2017),  
e também devido a não concessão de 
promoções e progressões previstos nos 
diversos planos de carreira do funcionalismo 
público municipal, resultando em perdas 
salariais expressivas para todos os servidores”.

Fabiano Camargo da Silva, economista

mexeu comigo

NÚMEROS
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
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Contra os ataques aos Trabalhadores  
e aos servidores municipais

Mexeu com você, mexeu comigo, 

mexeu com todos
Juntos vamos reconstruir 

Curitiba, o Paraná e o Brasil

CONFEDERAÇÃO DOS(AS) TRABALHADORES(AS) NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL

Mexeu com todo mundo, reaja!

APRENDIZADO  Greca quis sobrecarregar 
profissionais da educação. Sua ideia era 
aumentar a quantidade de crianças por sala de 
aula. Agora, ele quer colocar profissionais sem 
formação específica dentro das salas. O risco é 
reduzir a qualidade no atendimento.

A saída é concurso público.

SAÚDE
 A falta de leitos e demora 

do atendimento é resultado 
da falta de profissionais e 
de reconhecimento de sua 
qualificação. 

A saída é investir 
nos profissionais e 
aumentar equipes.

VOCÊ 
SABIA
 As Unidades de 

Saúde funcionam 
até as 22h00, mas 
no terceiro turno 
fica só a equipe 
de enfermagem. 
Também é por isso 
que Curitiba tem 
UPAs fechadas.

PUNINDO OS POBRES, QUE NOJO!
 Greca fechou casas de passagem, portas 

volumes e programas voltados para 
moradores em situação de rua. Para dentro, 
quer jogar de um lado para o outro os 
assistentes e educadores sociais, tornando 
a capital modelo em mau exemplo de 
assistência social e higienização da pobreza.

SE MEXER E CONQUISTAR


