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Nova mobilização dos servidores municipais

15 HORAS | NA PREFEITURA

46% JÁ! CHEGA DE 0,01%
Unidade de todo funcionalismo pelo reajuste salarial
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46% DE REAJUSTE SALARIAL JÁ! 

DIA 18 DE MAIO VAMOS LOTAR O VIADUTO DO CHÁ PARA EXIGIR REPOSIÇÃO SALARIAL.  
 

MOBILIZE SEU LOCAL DE TRABALHO. CHAME SEUS COLEGAS SERVIDORES.

Já estamos em maio. Mais um mês se passou e nada  
do prefeito responder a nossa pauta se reivindicações. 
Desde março estamos reivindicando 46% de reajuste  

salarial para recuperar perdas da inflação! 
O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes aumentou seu próprio  

salário e de seus secretários em 46% no ano passado! 
Há dinheiro para recuperar o salário do funcionalismo.  

O orçamento da cidade cresceu 22% em 2022.  
A inflação não para de crescer. O preço do pão aumentou. Na feira e  

no supermercado os preços dos alimentos dispararam. Para não falar do  
gás de cozinha e dos combustíveis que ficam mais caros a cada semana.  

A política econômica para os empresários e para corrupção de Bolsonaro e a 
guerra na Ucrânia fazem os preços subirem para o povo aqui no Brasil. 

Faz 20 anos que não há reajuste salarial geral do funcionalismo.  
O prefeito sabe disso.  

No holerite de abril chegou o confisco salarial de 14% dos  
servidores aposentados que ganham mais de um salário mínimo (Sampaprev).  

É preciso revogar esse confisco!

CHEGA DE 0,01%!
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