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8 DE MARÇO:8 DE MARÇO:
PARALISAÇÃO POR REAJUSTE DE 22,77% PARALISAÇÃO POR REAJUSTE DE 22,77% 

E DESCONGELAMENTO DE DIREITOSE DESCONGELAMENTO DE DIREITOS

REDE MUNICIPAL RJ

Os profissionais da rede municipal RJ 
realizaram, dia 12/02, a primeira assembleia com 
presença da categoria desde o início da pandemia 
(formato híbrido - presencial e online). A plenária 
deliberou a realização de uma paralisação dia 8 
de março, com ato público em frente à prefeitura 
(Cidade Nova), para participar das atividades 
do Dia Internacional da Mulher, com o seguinte 
eixo: Paes e Ferreirinha, basta de violência 
institucional contra as Educadoras: Reajuste 
já e descongelamento dos nossos direitos. 

Após o ato na prefeitura, a educação participará 
da passeata que será realizada no Centro, com 
uma coluna de educadores. A próxima assembleia 
será realizada no dia 12 de março, novamente em 
formato híbrido. 

A rede municipal RJ está em campanha salarial 
pelo reajuste salarial de 22,77% - índice calculado 
pelo Sepe/Dieese com as perdas inflacionárias 
dos profissionais de educação, segundo o índice 
INPC-IBGE, desde o último reajuste do servidor 
municipal, em março de 2019, até dezembro de 
2021. 

A categoria também está em luta pelo 
descongelamento do plano de carreira e dos 
triênios, além das seguintes pautas:

- Implementação do 1/3 de planejamento 
extraclasse, com tratamento isonômico para toda 
a categoria;

- Correção imediata do piso dos PAEIs; 
- Direito à migração; 
- Direito à origem para os professores e 

funcionários
- Cumprimento da Lei 6.806 dos AEIs. Inclusive 

o Sepe ajuizou no TJ uma ação de cobrança 
da correção dos valores dos salários das AEIs, 
descumpridos pela prefeitura desde janeiro de 
2021; 

- Reajuste do auxílio alimentação congelado há 
10 anos.

- Pagamento do triênio (adicional por tempo 
de serviço) para os secretários escolares na 
gratificação por desempenho, no cargo técnico GD;

- Contra o fechamento de turmas;
- Respeito à nossa carga horária (8 horas e não 

9 horas, sem hora de almoço inserido nas 40h);
- Reivindicar que a contaminação pela Covid 

19 seja acidente de trabalho e que no caso de 
contaminação em uma turma, todos os alunos 
sejam afastados;

- Reivindicar o Curso de Qualificação, previsto 
no PME.

O Sepe teve audiência com o secretário municipal 
de Educação Renan Ferreirinha e sua equipe no dia 
9 de fevereiro. Além de Ferreirinha, participaram os 
assessores de gabinete Willmann Costa, e Saulo 
Albuquerque; Ana Cristian Veneno da SUBAIR; e 
Antoine Azevedo, da SUBEX.

O Sepe questionou a SME sobre as perspectivas de 
reajuste salarial na educação municipal, falando sobre 
os segmentos na expectativa de reconhecimento 
salarial, conforme a qualificação profissional, ou seja, 
o descongelamento dos planos de carreira. Também 
falamos sobre a questão da devolução dos descontos 
durante a greve pela vida, assim como dos abonos de 
ponto das paralisações de 2009 a 2020.

O Sepe também lembrou do piso dos PAEIs, visto que 
o valor pago a este segmento está abaixo do praticado 
em âmbito nacional. Da mesma maneira, citamos a 

necessidade da correção da escolaridade dos AAEEs 
para médio normal e de serventes e demais profissionais 
de apoio para o nível médio. O último ponto levantado 
pelo sindicato na abertura das discussões foi o debate 
sobre migração, especialmente aos professores em 
cargos de direção em unidades escolares e o pagamento 
da complementação para todos. Reivindicamos a volta 
do Grupo de Trabalho que discutia esta última questão.

Outro ponto da pauta lembrado pelo Sepe foi 
a situação dos professores com carga horária de 
40 horas, que têm matrículas em outras redes. 
Perguntamos sobre a possibilidade desses 
professores não precisarem estar na unidade escolar 
todos os dias da semana. Foi perguntado se haverá 
cobrança de passaporte vacinal para entrada nas 
escolas, assim como outras medidas sanitárias para 
evitar a disseminação da Covid-19. 

AUDIÊNCIA COM A SME RJ NO DIA 9 DE 
FEVEREIRO: VEJA O QUE FOI DISCUTIDO

REAJUSTE SALARIAL:
Ferreirinha concordou com a necessidade de haver 

reajustes salariais das diversas categorias, mas disse que 
isso depende de uma série de fatores que estão acima da 
Secretaria.

Em relação à Lei Complementar 173, Ferreirinha 
apontou que não é apenas a SME que precisa de avanços. 
Para isto, são necessárias ações no âmbito da prefeitura 
para sanar possíveis empecilhos. O secretário disse que 
já foi aberta a discussão sobre os reajustes das categorias 
de apoio.

MIGRAÇÃO:
O secretário informou que essa pauta foi retomada 

nas discussões com a Secretaria Municipal de Fazenda 
(SEFAZ) e os outros órgãos encarregados de tratar 
desta questão. Ferreirinha lembrou a cláusula de que 
30% dos professores migrados precisam ser diretores 
de unidades escolares e frisou que todas as migrações 
estão acontecendo conforme as normativas estabelecidas 
previamente. 

Ao ser questionado pelo Sepe sobre a possibilidade 
de realização de um processo como o da remoção para 
a migração, o assessor Antoine Azevedo disse que os 
critérios já são definidos, mas as situações dos servidores 
são variáveis.

CORREÇÃO DA ESCOLARIDADE:
Em relação à correção de escolaridade, o secretário 

apontou que a Procuradoria Geral do Município (PGM) é 
a responsável por analisar a situação jurídica e que ainda 
não existe uma resposta para a questão.

VACINAÇÃO:
Sobre a vacinação, em relação aos servidores, Ferreirinha 

sinalizou que há um êxito muito grande quanto à questão. 
A SME está em parceira com a Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS) para atuar na conscientização a respeito 
da necessidade de vacinação das crianças. Segundo ele, 
há uma licitação de serviços de limpeza já realizada para 
abarcar as escolas de todas as CREs, segundo ele.

PROFESSORES DE 40 HORAS:
O secretário apontou que, caso haja a possibilidade de 

flexibilizar o horário do professor, não haveria problema. 
O secretário se comprometeu a dar uma resposta sobre o 
assunto por conta da necessidade de consultar questões 
legais.

REGULARIZAÇÃO DO ABONO DAS PARALISAÇÕES 
NO PERÍODO DE 2009 A 2020 E DEVOLUÇÃO DO 
DESCONTO DE GREVE:

O Sepe pergntou sobre a regularização do abono das 
paralisações, especialmente nos casos de direito à licença 
especial e aposentadoria. Willmann Costa respondeu 
que esta questão está sendo resolvida, mas dará uma 
resposta posterior.

Quanto à reposição da greve, Willmann informou que 
o pagamento será resolvido. Ele ressaltou a importância 
do envio da comprovção da reposição pelas direções das 
escolas. Quanto aos caos de professores que durante 
a greve permaneceram na plataforma e continuaram 
desenvolvendo as atividades remotas, estes precisam 
confirmar com o diretor da unidade escolar se foram 
enviados os formulários e relatórios à CRE. 

TRIÊNIOS E CONCURSO:
O assessor Antoine Azevedo, sobre a questão da LC 

173, disse que há uma lista de atividades que precisam de 
uma definição de prioridades. Em relação aos triênios, ele 
disse que foi retomada a contagem para que as pessoas 
possam receber devidamente.  Azevedo falou que a 
SUBEX está aberta para trabalhar em casos específicos, 
inclusive sobre o benefício “adicional de qualificação”. 
Azevedo disse que os casos de servidores aposentáveis 
podem ser prioritários. 

O Sepe lembrou da importância sobre a comunicação 
de convocações e concursos. Antoine Azevedo sinalizou 
que, por mais que haja banco de aprovados, não há como 
anunciar este tipo de informação sem uma confirmação. 
Em relação aos AAEEs, ele disse que a SME já fez um 
parecer se pronunciando tecnicamente favorável ao 
ajuste de escolaridade.

VEJA OS PONTOS DEBATIDOS NA AUDIÊNCIA:



VENCIMENTOS DO MAGISTÉRIO 
MUNICIPAL E PISO NACIONAL 

Já em relação ao piso do magistério, cujo valor 
recém-sancionado pelo MEC é de R$ 3.845,63, 
comparamos os vencimentos iniciais da rede 
municipal RJ (todos ajustados para uma carga 
horária de 40 horas semanais) com o valor 
do piso nacional. Podemos observar que, no 
momento, os vencimentos dos AEI e os PAEI 

encontram-se com vencimentos iniciais abaixo 
do estabelecido como patamar mínimo para os 
professores da rede pública de educação básica 
no Brasil. Assim, para que o piso nacional do 
magistério fosse devidamente aplicado seria 
necessário um reajuste de 44,8% para os PAEI e 
de 55,0% para os AEI. Veja na tabela.

Numa situação verdadeiramente vergonhosa, 
o Sepe-Dieese calculou as perdas inflacionárias 
dos profissionais de educação RJ, segundo 
o índice INPC-IBGE, desde o último reajuste 
do servidor municipal (março de 2019) até 
dezembro de 2021, tendo chegado ao índice 

de perdas de 22,77% - as perdas também 
levam em consideração o aumento do desconto 
previdenciário de 11% para 14%. 

Veja na tabela a seguir os vencimentos dos 
profissionais já com a aplicação do índice de 
20,77% (INPC-IBGE).

SEPE-DIEESE PREPAROU ESTUDO COM A 
INFLAÇÃO MEDIDA PELO INPC-IBGE

A Lei Complementar nº 173/2020, 
promulgada pelo governo Bolsonaro 
em de 27 de maio de 2020, promoveu a 
suspensão dos pagamentos das dívidas 
de estados e municípios com a União e 
estabeleceu o repasse de auxílio financeiro 
para o enfrentamento da pandemia. 
Sob o argumento de cumprimento dos 
dispositivos da Lei 173, governadores 
e prefeitos suspenderam ou limitaram 
a concessão de direitos e benefícios 
de servidores, como progressões, 
promoções, licenças-prêmios entre outras 
vantagens.

Em sua primeira versão a Lei se limitava 
ao âmbito do exercício financeiro do ano de 
sua aprovação, 2020, mas a continuação 
da pandemia no ano seguinte fez com que 
ela tivesse seus efeitos mantidos para o 
ano de 2021. 

Agora em 2022, mesmo com a expiração 
do texto, a prefeitura continua mantendo 
o congelamento dos nossos direitos e 
benefícios, assim como não apresentou 
proposta de reajuste salarial para o 
funcionalismo em 2021. 

TABELA 4 - VENCIMENTOS DOS CARGOS DA SME AJUSTADOS PARA
CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS E PISO NACIONAL - JAN 22

TABELA  3B - VENCIMENTOS DOS CARGOS DO MAGISTÉRIO DA SME 
CONSIDERANDO REPOSIÇÃO DAS PERDAS PELO INPC

LEI 173/20 EXPIROU MAS CONGELOU 
PROGRESSÕES E BENEFÍCIOS

CAMPANHA SALARIAL 2022: 

O Sepe-Dieese fez um informe à direção do 
sindicato sobre o Piso Salarial Profissional Nacional 
(PSPN) para os profissionais da educação básica. 
Conforme o documento, a valorização salarial dos 
profissionais, uma das maiores lutas da categoria, é 
prevista na LDB e no Plano Nacional de Educação. 
A Lei nº 11.738/08 que determina o piso nacional 
estabeleceu como critério de correção a variação 
do valor anual mínimo por aluno, que serve como 
referência para a distribuição dos recursos do 
FUNDEB e, se for o caso, das complementações da 
União.

O Dieese cita a Portaria Interministerial nº 10/2021, 
do MEC, que apresenta o Valor Anual Aluno do 
ensino fundamental (base de cálculo para a apuração 
do piso do magistério) que passou de R$ 3.349,56, 
vigente em 2020, para R$ 4.462,83, em 2021. Ou 
seja, um reajuste de 33,23%, índice que deveria ter 
sido aplicado no valor do piso, a partir de janeiro de 
2022. Deste modo, com a correção de 33,23%, o 

valor mínimo que um docente deveria receber, para 
uma carga horária de 40 horas semanais, passaria 
de R$ 2.886,24 para R$ 3.845,34.

Segundo o Dieese, até o presente momento não 
há nenhuma publicação oficial do MEC confirmando 
estes valores. Além disso, existe uma pressão por 
parte de governadores e prefeitos para que este 
reajuste não seja sancionado. O Dieese alerta ainda, 
que existem também iniciativas legislativas, tais 
como o PL 3776/2008, que prevê a atualização do 
piso com base na inflação medida pelo INPC e não 
no Valor Anual Aluno.

O Sepe convoca os profissionais de educação das 
redes públicas do Rio de Janeiro a se mobilizarem 
para reivindicar não só o reajuste com base no que diz 
a lei do FUNDEB para o piso nacional, mas também 
o cumprimento do mesmo e a equiparação salarial 
para todos os profissionais de educação das redes 
estadual e municipais que ainda têm remuneração 
abaixo deste valor.

FUNDEB
INFORME DO SEPE/DIEESE SOBRE A 

CORREÇÃO DO PISO NACIONAL 


