
 

 
Jato D'ÁGUA, abril de 2022 referente a CAMPANHA SALARIAL. 

SÓ MENTIRAS E FALTA DE VERGONHA 

 
 
È isso mesmo! Mais uma vez o Prefeito, desprovido de vergonha, mente para os servidores 
públicos. 
 
Já no início do seu mandato, assumiu por escrito o compromisso de realizar uma reforma 
administrativa PARA TODOS OS SERVIDORES, e não cumpriu. 
 
Na campanha salarial/2020, depois de se comprometer em repassar a inflação do ano anterior 
para os salários dos servidores; voltou atrás. Suspendeu o reajuste. Ficamos no 0%. 
 
A campanha salarial 2021 foi atropelada pelo Prefeito. Ignorou a DATA BASE, NO MÊS DE 
MARÇO, nos deixando, MAIS UMA VEZ, no 0% de reajuste. Afirmou que, em março/2022 
negociaria o índice de reajuste para os servidores. 
 
E o que fez o Prefeito?  Estamos em abril/2022, e o prefeito vem, DE NOVO, com 0% de 
reajuste salarial. 
 
Diz que pretende "negociar" um índice de reajuste em JUNHO/2022. 
 
É uma mentira atrás da outra. Tremenda cara de pau e falta de vergonha. Não cumpre o que fala 
para os servidores. 
 
Não bastasse toda a dedicação dos servidores, bem como os riscos à própria vida, durante a 
pandemia, o Prefeito insiste em NÃO PRIORIZAR investimento em salário descente e boas 
condições de trabalho para os servidores públicos. 
 
Dinheiro tem. Respeitando o limite de gastos previstos para a folha de pagamento, na lei de 
responsabilidade fiscal, existe uma baita de uma folga para um reajuste de salário descente para 
os servidores. Mas, o Prefeito e o SAAE preferem abrir a porteira para a boiada das terceirizações, 
gastando mais dinheiro público com serviços mais caros e de má qualidade à população. 
 
Por que será? Não é necessário muito esforço. Jacareí também é Brasil. 
 
Não dá mais. É hora de nos organizarmos contra essa política de arroxo salarial adotada pelo 
Prefeito, que tende a SUCATEAR os serviços públicos, prejudicando, principalmente, a população 
mais pobre da cidade. Aquela que mais necessita dos serviços públicos. 
 
Se nosso serviço é ESSENCIAL, também é ESSENCIAL que os servidores tenham salários e 
condições de trabalho descentes. 
 
VAMOS À LUTA!    FAÇA SUA PARTE: PARTICIPE DAS MOBILIZAÇÕES PROGRAMADAS 
PELO SINDSAAE 
 
 


