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Dinheiro tem!
No portal da
transparência do
governo, conseguimos
os dados da situação
financeira do Estado.
Analisando os números,
o assessor econômico do
SindSaúde concluiu:

A arrecadação do
ano cresceu!

Até o mês de novembro podemos
afirmar que houve um crescimento

7,5%

da receita corrente de
e o icms registrou aumento de

5,3%.

Palavra de economista
Em nota técnica, após analisar a
receita do Estado, nosso assessor
Cid Cordeiro afirmou:

cional! Acumulou a variação de

te queda com variação negativa

em função do impacto da arrecadação antecipada de IPVA e do
aumento da alíquota do ICMS.

de
. Essa foi a maior
queda de receita registrada no
segundo semestre até então. O
carro chefe da arrecadação, que
é o ICMS, oscilou negativamente

No período de maio a julho, a va-

em

17,86%. Esse resultado foi

3%

10%

riação média foi de
refletindo os efeitos da recessão na
economia.
Em agosto a arrecadação surpreende com variação de

28%.

Esse resultado foi possível porque
houve receitas extraordinárias,
como entrada de grande parte de
recurso da venda da folha de pagamento das/os servidoras/es ativas/os, e a contabilização das receitas provenientes das empresas
estatais dependentes e serviços
sociais autônomos, como a Cohapar, Codapar, Paranacidade, ParanaEducação, Paraná Projetos,
APD e e-Paraná Comunicação.

No período de janeiro a abril, a
performance do Paraná foi excep-

7% .

Fechamento do ano
A receita corrente do ano deve
fechar com variação entre

6% a 7%,

sendo que o
ICMS deve registrar variação de

4% a 6%.

Com esse resultado, não tem
como o governo justificar o congelamento do reajuste anual
em 2017!
Caloteiro e mentiroso!
Ou o governador está mentindo ou gastou onde não devia
e quer cobrar mais uma vez a
conta das/os servidoras/es.

O mês de setembro registrou for-
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Ajuste fiscal de 2015
Quem não se lembra que em maio de 2015
não tivemos correção no salário?
77%

O reajuste de parte da inflação só
saiu em outubro de 2015 e o restante em janeiro de 2016.

Isso significou que
do
ajuste fiscal foi pago pelo funcionalismo.

Esse atraso fez apertar nosso
orçamento!

Lutar pra mudar - O governo
só vai mudar de decisão e de postura se houver resistência das/os
servidoras/es. Não jogue a toalha!
Não ceda! Não perca a capacidade de lutar!

77% no nosso lombo - O ajuste fiscal de 2015 teve aumento de
impostos de mais de 90 mil itens,
mais o atraso na reposição salarial do funcionalismo e mais as retiradas de 300 milhões todo mês
da ParanaPrevidência.

Acreditamos que é possível ter
reposição de houver luta.

Assembleia
Assembleia dia 4 de fevereiro,
a partir das 8h, em Curitiba.

Pauta
• Plano de ação contra o desmonte dos nossos direitos
• Reajuste anual
• Reforma da Previdência
• Posse da nova diretoria do
SindSaúde
Lugar de organizar a luta é
na assembleia da categoria.
2017! Mais participação.
Mais união! Mais luta!
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