
Nos dias 2 e 3, transformar 

indignaCAo 
em mobilizaCAo!
Queremos orcamento 
e projeto de lei para 
reposicao salarial

e ai, fux?
participe do 
apagão do judiciário
e traga seus colegas!

Dia 2 -  Passagem nos locais de trabalho
Dia 3 -  Concentração nos prédios:
 TRT/VTs:  a partir das 8h30min nas VTs
 TRF/JF:  a partir das 11h na JF
 
 TRE/CAE: Ato público, às 15h, na Central de
  Atendimento ao Eleitor (Rua 7 de Setembro)



Faltam 4 meses para o m de 2022. Pela 
primeira vez, em 20 anos, enfrentamos um 
governo que não aprovou nenhuma revisão 
salarial. Pior, queria acabar com os concursos e 
com a estabilidade, só não conseguiu porque 
lutamos. O congelamento tirou 1/3 dos nossos 
salários. O ano ainda não acabou e a nossa luta 
pela reposição também não. Precisamos cobrar 
do STF a previsão orçamentária e o projeto de 
lei da nossa revisão.

Mas as perdas não são para todos. A previsão 
do orçamento do MPU para 2023 conrmou, 
mais uma vez, o que havíamos denunciado. 
Enquanto o presidente do STF, Luiz Fux, disse 
que “pegaria mal” repor as perdas salariais dos 
servidores e das servidoras, a PGR já pediu a 
reserva de R$ 143 milhões para os quinquênios 
(PEC 63/2016) e R$ 174 milhões para a Geco 
(Graticação por Exercício Cumulativo de 
Ofícios), o que signica mais de R$ 20 mil por 
mês para cada procurador.

Para os servidores e as servidoras, é bem 
diferente. A proposta orçamentária do MPU para 
2023 prevê 13,5% de reposição, parcelada em 
três vezes – julho (5%) e dezembro (3,97%) e 
julho de 2024 (3,97%). Positivo porque saímos 
do zero, mas não cobre sequer metade das 
perdas.

e ai, fux?
participe do 
apagão do judiciário
e traga seus colegas!

Dia 2 -  Passagem nos locais de trabalho
Dia 3 -  Concentração nos prédios:
 TRT/VTs:  a partir das 8h30min nas VTs
 TRF/JF:  a partir das 11h na JF
 
 TRE/CAE: Ato público, às 15h, na Central de
  Atendimento ao Eleitor (Rua 7 de Setembro)

Congelados e ofendidos, não dá para aceitar!

Se o congelamento nos deixa indignados, pior 
ainda é quando nosso trabalho é ofendido. 
Manifestamos apoio aos e às colegas da Justiça 
Eleitoral, insultados seguidamente pelo chefe do 
Executivo com infundadas acusações de fraude 
nas urnas eletrônicas. Essa é uma luta de toda 
a categoria.

Participe das mobilizações dos dias 2 e 3 de 
agosto e mostre sua indignação!

Queremos o justo: a reposição do que nos foi 
tirado. Por isso, todos os colegas estão 
convocados a participar das mobilizações desta 
terça (2) e quarta (3). No dia 2, vamos agitar nos 
prédios e, no dia 3, conforme aprovado em 
nossa assembleia, faremos paralisação de 24 
horas. O trabalho remoto diculta que 
encontremos todos nos locais de trabalho de 
uma só vez; por isso, repasse este paneto para 
os colegas e ajude a construir uma grande 
mobilização! 

concentração nos locais 
de trabalho e ato público 

Central de  Atendimento ao Eleitor
Rua 7 de Setembro, 730/POA

3 ago  15h


