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Entretanto, nenhum índice está 
garantido. “O martelo não foi 
batido”, segundo o Ministro da 
Justiça, Anderson Torres. O vai e 
vem no Banco Central é um 
exemplo. No início da tarde do dia 
12 de maio foi apresentada uma 
minuta de Medida Provisória com 
uma reposição de 22% que foi 
“revogada” antes do nal do mesmo 
dia. Isso prova duas coisas: que há 
dinheiro e que o governo não tem 
palavra. Por isso a pressão deve 
prosseguir e aumentar.

Não temos tempo a perder. Só a 
nossa mobilização é que pode 
garantir nossa reposição! 

recomposição

EMERGENCIAL

de 19,99% 
D A S P E R D A S S A L A R I A I S

Nesta quinta-feira, 19 de 
maio, participe das 
assembleias de base. Vamos, 
juntos e juntas, ampliar a 
mobilização:
  
12h30min – Justiça do 
Trabalho, nas varas 
trabalhistas

14h30min – Justiça Eleitoral, 
no prédio da 7 de Setembro

16h – Justiça Federal/TRF4, 
junto ao prédio da 1ª Instância

Em 2021 enfrentamos, juntos com 
outros servidores das três esferas, a 
PEC 32 da reforma administrativa, 
que acabava com os concursos, 
abria as portas para o 
apadrinhamento, a terceirização e 
até mesmo a privatização dos 
serviços públicos. Nossa 
mobilização unitária e a pressão 
sobre o governo e os deputados 
impediu que este projeto ruim para 
os servidores e para a população 
fosse votado.

Começamos 2022 com o ministro 
Paulo Guedes repetindo a ameaça 
de “reajuste zero” e que a reposição 
das perdas “iria quebrar o país”. 
Nossa pressão, ao lado dos demais 
servidores federais, os atos públicos 
aqui e em Brasília, fez o governo 
recuar e anunciar um índice de 5%, 
mas que ainda não cobre as perdas 
dos últimos 3 anos de 19,99%. Só 
nos últimos 12 meses a inação já 
passou dos 11%, por isso exigimos 
mais.
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