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REDE MUNICIPAL RJ

Os profissionais da rede municipal de educação do 
Rio de Janeiro realizaram uma greve de 24 horas no 
dia 8 de março, em defesa da recomposição salarial 
– desde 2019 não há reajuste.Na parte da manhã, 
em conjunto com os demais servidores, foi realizado 
ato público em frente à prefeitura (foto). O prefeito, 
infelizmente, não recebeu a comissão de servidores. 

Ao final do ato, na prefeitura, a categoria partiu em 
passeata e se uniu às atividades do Dia Internacional 
da Mulher, que culminaram com uma marcha da 
Candelária até a Cinelândia. A educação participou 
com a palavra de ordem: Paes e Ferreirinha, basta de 
violência institucional contra as Educadoras – reajuste 
já e descongelamento dos nossos direitos.

A pauta conjunta dos servidores municipais é a 
seguinte:

– Recomposição Salarial, já, para os profissionais da 
ativa e aposentados;

– Descongelamento dos Triênios;
– Implementação do Plano de Carreira, Cargos e 

Salário da Saúde e das categorias não contempladas.
CAMPANHA SALARIAL 2022 
A rede municipal de educação 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. As perdas também levam em consideração 
o aumento do desconto previdenciário de 11% para 
14% (nas páginas 3 e 4 as simulações dos reajustes 
reivindicados pela categoria nos salários do magistério 
e funcionários).

Além do reajuste, a categoria está em luta por:
– Descongelamento do plano de carreira e dos 

triênios;
– Implementação do 1/3 de planejamento extraclasse, 

com tratamento isonômico para toda a categoria;
– Reajuste do auxílio alimentação que está congelado 

há 10 anos;
– Correção imediata do piso dos PAEIs;
– Direito à migração;
– Direito à origem para os professores e funcionários
– Cumprimento da Lei 6.806 dos AEIs – o Sepe 

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

– 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;
- Valorização dos profissionais da educação especial;
– Respeito à nossa carga horária (8 horas e não 9 

horas, sem hora de almoço inserido nas 40h).

Paes e Ferreirinha, reajuste já!Paes e Ferreirinha, reajuste já!

Simulação Cargos Funcionários Adm.
(continuação)

Fontes: Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro (vencimentos iniciais e carga horária dos cargos), Ministério da Economia (salário mínimo), IBGE (IPCA-E) 
e ALERJ (Piso Regional).Elaboração: DIEESE - Subseção Sepe-RJ.

8 DE MARÇO TEVE GREVE DE 24H 8 DE MARÇO TEVE GREVE DE 24H 
E ATO NA PREFEITURAE ATO NA PREFEITURA

TABELA  7 - COMPARATIVO COM SALÁRIO MÍNIMO DE JANEIRO/2022

TABELA  6C - CONSIDERANDO REPOSIÇÃO DAS PERDAS PELO IPCA-E

TABELA  8 - COMPARATIVO COM PISO REGIONAL DE JANEIRO/2022

(foto: Luiz Paulo Correia e Castro)

19/03 (10h): Assembleia orçamentária (formato híbrido), Clube Municipal. Para participar 
presencialmente serão exigidos comprovação de vínculo com o Sepe e protocolo sanitário.



Nas tabelas a seguir, o Sepe-Dieese simula os 
reajustes para os funcionários administrativos, 
considerando o reajuste do salário mínimo, piso 

nacional do magistério, INPC-IBGE e pelo IPCA-E 
IBGE -sempre calculada para o período a partir de 
março de 2019 até dezembro de 2021. 

Simulação Cargos Funcionários Adm.

TABELA  6A - CONSIDERANDO O REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO

LEI 173/20 EXPIROU MAS CONGELOU 
PROGRESSÕES E BENEFÍCIOS

CAMPANHA SALARIAL 2022

TABELA  6B - CONSIDERANDO REPOSIÇÃO DAS PERDAS PELO INPC

Fontes: Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro (vencimentos iniciais e carga horária dos cargos), Ministério da Economia (salário mínimo) e IBGE (INPC).
Elaboração: DIEESE - Subseção Sepe-RJ.

TABELA  3B - CONSIDERANDO REPOSIÇÃO DAS PERDAS PELO INPC

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. 

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 pisonacional 
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 
passoude 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 redesestadual e 
municipais que ainda têm remuneração abaixo 
deste valor.

INFORME DO SEPE/DIEESE SOBRE A 
CORREÇÃO DO PISO NACIONAL 

SOBRE O FUNDEB SIMULAÇÃO CARGOS MAGISTÉRIO

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%. 

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


