
Neste 15 
responder ao zero

mobilização por
reposição salarial!

vamos 
com 

de junho, 

Confira horários e locais 
das atividades na sua 
cidade e participe!
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O governo alimenta, de propósito, a 
confusão sobre nossa reposição 
salarial; isso já sabemos e 
denunciamos. O objetivo de Bolsonaro 
e Guedes é, anal, “colocar a granada 
no bolso”. Sabemos também que o 
zero de reposição, quando já 
perdemos um terço dos salários para 
a inação, é acompanhado pelo 
ministro Fux, presidente do STF, que 
decidiu seguir o executivo.

Para derrotarmos o congelamento 
ainda em 2022, é preciso lutar. 

Em 2021, Bolsonaro tentou votar a 
PEC 32, da reforma administrativa, 
para acabar com os concursos, 
privatizar e terceirizar tudo, mas não 
conseguiu. A aprovação da PEC foi 
evitada pela mobilização dos 
sindicatos, a pressão sobre os 
deputados e pela própria crise no 
governo. Isso, contudo, não impediu 
que Guedes voltasse a defender a 
aprovação da reforma numa reunião 
recente com empresários no RJ.

A pressão funciona e precisa 
aumentar. Nossa campanha salarial 
unicada obrigou o governo a se 
mexer, mesmo que seja para tentar 
enrolar. O prazo eleitoral para 
reposição neste ano é 4 de julho. O 
STF precisa enviar, com urgência, um 
projeto de lei ao Congresso que 

reponha emergencialmente nossas 
perdas, como fez o Tribunal de Contas 
da União (TCU) para seus servidores. 
Dinheiro sabemos que o Judiciário 
tem, para bem mais que os 5% que os 
tribunais já informaram dispor.

A coragem do ministro Fux para 
defender e telefonar atrás de votos de 
senadores pelos quinquênios para a 
magistratura, que aumentaria os 
ganhos em até 35%, sem IR e sem 
teto, lhe falta para defender aquilo a 
que os servidores têm de direito: 
restituir ainda em 2022 o que foi tirado 
dos seus salários e prever no 
orçamento de 2023 a reposição de 
todas as perdas.

Não vamos aceitar a granada do 
zero. Exigimos a reposição! 

coM QUASE 30% DE PERDAs SALARIAIS 
BOLSONARO e guedes QUERem 
EMPURRAR A GRANADA DO ZERO. 
E AÍ, MINISTRO FUX?

Converse com seus
 colegas, vá para o 
local de trabalho

se estiver no remoto e 
participe das atividades 
por reposição salarial 

na suacidade neste dia 15
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