MÚSICAS DE PROTESTO
CRIADA PELOS SERVIDORES MUNICIPAIS
DE ANGRA DOS REIS

Seu prefeito – Paródia Dona Maria
Me desculpa vir aqui seu prefeito
Me perdoe, mas não houve outro jeito
Tô de camisa pobre e de cartaz na mão
Bem na hora das viagens que o senhor faz de
avião
Faz três dias que eu não durmo direito
Zero por cento me deixou desse jeito
E o que você fala é que a grana tá “braba”
Mas hoje eu não vou aceitar levar um não na
cara
Ô seu prefeito
Deixa de contar esta historinha
Vai me desculpando a ousadia a, a
Essa mentira é mais velha que eu!
Zero por cento ano passado já deu!

Aquele 21% - Paródia Aquele 1%
Eu abro a porta da repartição pra trabalhar
Mas ao entrar não tenho nem como ficar
Salário defasado não acompanha a inflação
O meu problema sempre foi desvalorização!
Ligo todo dia para a Administração
Saber do reajuste e da minha progressão
Junto os servidores cobrando os nossos direitos
Trate todos iguais, ô seu prefeitoooo...
Reajuste pra todo mundo
Progressão, vale alimentação, prefeito!
Vinte um por cento para todo mundooo...
Vinte um por cento para todo mundo
É bom e todos gostam...

Beijinho no ombro – Paródia Beijinho no ombro
Cheguei – Paródia Cheguei
Cheguei
Cheguei chegando, trouxe a galera toda
Sou servidor e o governo que se “exploda”
Por que ninguém vai estragar minha vida
Avisa ao prefeito que eu cheguei
Cheguei chegando e estou pedindo tudo
Pode me dar vinte e um por cento justo
É meu direito aumento de salário
Avisa lá pode falar
O secretario pira
O prefeito conspira
Pra não pagar inventa história de montão
Se não gosta, senta e chora
Hoje eu tô a fim de incomodar
Se não gosta, senta e chora
Mas eu vim pra reivindicar

Desejo a todos do governo vida longa
Pra que eles vejam cada dia mais nossa vitórias
Direitos nossos vocês não respeitam e zombam
Os servidores estão com o povo e a gente faz a
história
Vamos fazer da lei o nosso escudo
Grita mais alto que daqui eu não te escuto
Lá no trabalho quase não dá pra te ver
Eu dando duro e tu querendo aparecer
Não sou covarde, já to pronta pro combate
Nós merecemos salário de qualidade
E o meu tempo de esperar já explodiu
Temos o pior governo do nosso Brasil
Beijinho no ombro pro governo enganador
Beijinho no ombro pra quem tem medo do
servidor
Beijinho no ombro quero valorização
Zero por cento não é nem a inflação!

