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REDE MUNICIPAL RJ

RECOMPOSIÇÃO SALARIAL, JÁ! 
O Sepe RJ convoca os profissionais da educação 

da rede municipal do Rio de Janeiro a paralisarem as 
atividades por 24 horas na quarta-feira, 6 de abril. 

No mesmo dia, com a nossa participação, os 
servidores municipais farão ato na prefeitura, às 13h.

A categoria em conjunto com os demais servidores 
está na luta por:

    1) Recomposição salarial; 
    2) Descongelamento dos triênios; 
    3) 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. Já estamos há três anos sem reajuste, sofrendo 
um brutal arrocho. Segundo o Sepe-Dieese, no período 
de março de 2019 a dezembro de 2021, as perdas 
acumulam quase 23% (INPC-IBGE), levando também 
em consideração o aumento do desconto previdenciário 
de 11% para 14%. 

Além do reajuste, a categoria está em luta por:
– Jornada de 30 horas para funcionários de escola;
– 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).- 
Concurso público para professor e funcionário, com o 
banco de espera zerado

- Que nenhum funcionário receba abaixo do salário 
mínimo.
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VEJA O CALENDÁRIO DE LUTA EM ABRIL:
06/04 – Paralisação integral de 24 

horas e Ato do Funcionalismo público 
na Prefeitura

08/04 – Grupo de Trabalho Educação 
de Jovens e Adultos (GT/EJA) 

08/04 – Plenária de Funcionários 
Administrativos

11/04 – Plenária AEDI’s 

18/04 – Plenária AAEE’s 
19/04 – Conferência Livre Plano 

Municipal de Educação (PME) 
28/04 – Participação no Dia 

Nacional de Mobilização da CNTE 
(SEM PARALISAÇÃO) 

29/04 – Plenária AEI’s 
30/04 – Assembleia Rede Municipal RJ



SEPE COBRA DA SME RJ A DEVOLUÇÃO 
DOS DESCONTOS DA GREVE PELA VIDA

Em outubro de 2021, após audiência no TJ, que decidiu 
pelo arquivamento de todos os inquéritos da greve pela 
vida assim como pela devolução dos descontos mediante 
reposição dos dias, SME e SEPE firmaram acordo sobre 
a forma dessa reposição e devolução. Alguns critérios 
foram definidos:

1) Professores retirados da plataforma 3.0 e funcionários 
deveriam repor os dias de greve para receberem a 
devolução; 

2) Professores que não haviam sido retirados da 
plataforma 3.0 e que permaneceram realizando as 

atividades remotas com estudantes não realizariam a 
reposição e receberiam a devolução dos descontos;

3) Funcionários e professores com um grande 
período de greve, após avaliação da SME, poderiam 
ser autorizados a cumprirem a reposição online. 

Assim sendo, e com documento devidamente 
assinado:

a) Docentes e funcionários fizeram a Reposição da 
greve pela vida;

b) Após explicação às escolas de que os professores 
que não saíram da plataforma 3.0 também deveriam 
ser listados numa planilha com assinatura da direção 
e do professor, esse documento foi enviado às CREs a 
partir de janeiro de 2022.

Apesar da pressão do Sepe, funcionários com 
muitos meses de descontos da greve pela vida não 
tiveram direito à reposição desses dias através de 
atividades online. Continuamos discutindo com a SME 
formas desses funcionários concluírem a reposição.

A direção do SEPE, desde outubro de 2021, enviou 
à SME uma listagem com os nomes de profissionais 
da educação grevistas que entraram em contato com 
o sindicato.

Desde janeiro de 2022, a direção do Sepe vem 
pressionando a SME RJ para que a mesma cumpra a 
sua parte no acordo.

Segundo a Secretaria, existe o reconhecimento 
do acordo, mas o GRH matricial ainda não efetuou o 
pagamento. Que uma segunda listagem está sendo 
digitada e que a SME cobrará do GRH efetividade na 
devolução dos descontos.

Continuamos pressionando e já acionamos nosso 
jurídico.

Continuamos solicitando que todos os grevistas 
confiram se suas escolas enviaram corretamente às 
CREs a documentação necessária.

O Sepe decidiu entrar com uma ação coletiva contra 
a cobrança do PREVIRIO no 13º salário da dupla 
regência do professor da Rede Municipal do Rio de 
Janeiro. Mas para isso, visando termos condições de 
impetrar uma sólida ação judicial, o sindicato pede 
aos professores e professoras que já entraram com 
processo administrativo na prefeitura contra a referida 
cobrança que nos auxiliem, a partir dos seguintes 
encaminhamentos:

1) O professor deve requerer no Protocolo da 
Prefeitura a cópia de inteiro teor dos processos 
administrativos e enviar ao Sepe a documentação. 
Disponibilizamos aqui um modelo de requerimento 
padrão – clique aqui para baixar o texto (em word);

2) Juntada de contracheques atuais e antigos, pelo 

menos dos últimos cinco anos, para demonstrar que 
essa situação ocorre há algum tempo;

3) De posse dessa documentação acima, o 
professor(a) deverá entregá-la o mais breve possível 
na sede do Sepe Central ou nas Regionais – clique 
aqui para ler os endereços das sedes.

De sua parte, o Jurídico do Sepe fará um 
requerimento administrativo à prefeitura, solicitando 
o Parecer da PGM, além de fazer uma interpelação 
judicial sobre o tema.

Diante do relato de cobrança de desconto 
previdenciário sobre gratificações de diretores não 
mais incorporadas, o Sepe levará esse assunto para a 
assembleia da categoria, visando apresentar o mesmo 
procedimento acima.

SEPE FARÁ AÇÃO CONTRA COBRANÇA 
DO PREVIRIO NO 13º DA DUPLA REGÊNCIA

09/04: Dia Nacional pelo Fora Bolsonaro!


