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19,99%
R E P O S I Ç Ã O  E M E R G E N C I A L 
L I N E A R  D A S  P E R D A S 
SALARIAIS  PARA TODOS E TODAS

m 18 de Janeiro servidores federais do executivo, legislativo e judiciário 

Erealizaram um grande ato em frente ao banco central e ao Ministério da 

Economia, teve inicio a campanha salarial unificada pela reposição 

emergencial linear das perdas salariais 19,99% JÁ para todos (as) o movimento 

parte da vitoriosa luta unificada das três esferas que, em 2021 barrou a votação 

da da reforma administrativa.PEC32 

Os Servidores estão com os salários congelados a anos e como todos os, 

trabalhadores (as) sofrem com arrocho e inflação somente no governo de 

Bolsonaro as perdas acumuladas chegam a 19,99%. Índice apresentado pelos 

servidores ao Ministério da Economia exigindo o direito de negociar. 
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    Na base do SINDSEP/AM, daremos 
continuidade nas mobilizações, com 
panfletos, faixas e carro som na frente 
dos órgãos a partir do dia 15 até o dia 
23 de Março. 
   Não há tempo a perder, o prazo para 
incluir no orçamento via projeto de 
revisão geral é 04 de abril (É ano 
eleitoral) apartir 05 de julho fica 
proibido qualquer tipo de reajuste.
  Até o momento somente a Polícia 
Federal, Polícia Rodoviária Federal 
está indicado para receber reajuste, 
nada contra, mais não é o setor menos 
va lo r i zado  do  se rv i ço  púb l i co . 
18,7%,24,90%  foram os úl t imos 
reajustes da gasolina e do Diesel, 

convocamos os servidores (as) 
somar na campanha salar ia l , 
unidade em torno das nossas 
re iv ind icações p rec isa ser  o 
sent imento e moral da nossa 
categoria!



1/3 DE FÉRIAS : MAIS DE 3 MIL 
SERVIDORES SÃO BENEFICIADOS________________________________________

oda e qualquer informação sobre o assunto pode ser obtida durante os 

Tplantões jurídicos (às segunda e quarta-feira) ou no setor jurídico do 
sindicato. “Aqueles que ainda não deixaram sua documentação, precisam 

se apressar, pois, a execução tem prazo para encerrar”, alerta a advogada 
Auxiliadora Bicharra. Conforme ela, União tem concordado com os valores 
apresentados, pedindo apenas que informem se o servidor ajuizou ação 
individual. “A assessoria já respondeu e agora os processos encontram-se 
aguardando sentença. Por isso, alertamos aqueles servidores que porventura 
ingressaram com essa ação com outro advogado, que informem ao sindicado, 
pois, caso isso não ocorra, o servidor pode ser condenado por litigância de má 
fé”, orienta.
“O Sindsep-AM conquistou mais essa vitória para os seus filiados no ano de 
2010, quando Justiça Federal do Amazonas concedeu o pedido e determinou 
que a União/Fazenda Nacional devolvesse todos os valores descontados 
indevidamente sobre 1/3 de férias dos 
servidores (as) que representamos. Ao todo, foram mais de 3 mil 
beneficiados”, a responsabilidade do servidor (a) é se habilitar junto ao 
sindicato com sua documentação assim, ajudará na celeridade do 
processo comenta o secretário geral da entidade, Walter Matos.
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SINDICATO FORTE É SINDICATO UNIDO!

1. CONTRATO E PROCURAÇÃO

2.CARTEIRA DE IDENTIDADE (RG) E CPF

3.COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA  ATUALIZADO

4.FICHAS FINANCEIRAS DE 2005 A 2012 ( ESSAS
FICHAS TÊM OBJETIVO DE APURAR OS  VALORES
DEVIDOS NA  AÇÃO)

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
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