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REDE MUNICIPAL RJ

Os profissionais de educação da rede municipal 
farão greve de 24h no dia 1º de junho para levar 
adiante a nossa campanha salarial. No mesmo 
dia, o Sepe convoca assembleia presencial às 
9h, na quadra da Escola de Samba Estácio de 
Sá (Rua Salvador de Sá, 206 – Estácio) e ato na 
Prefeitura, ao término da assembleia. A decisão 
pela greve foi tomada na assembleia de 30/04, 
no Clube Municipal.

A direção do sindicato está construindo 
com o MUDSPM, para mais uma vez ampliar 
e unificar a mobilização no dia 01/06 com 
todos os demais servidores, pois a educação 
e os demais servidores têm pelo menos três 
pontos de pauta em comum: recomposição 
salarial (último reajuste foi em março de 2019); 
descongelamento dos triênios e dos planos de 
carreiras.A direção do sindicato está construindo 
com o MUDSPM, para mais uma vez ampliar 
e unificar a mobilização no dia 01/06 com 
todos os demais servidores, pois a educação 
e os demais servidores têm pelo menos três 
pontos de pauta em comum: recomposição 

EDUCAÇÃO MUNICIPAL RJ NA LUTA EDUCAÇÃO MUNICIPAL RJ NA LUTA 
POR RECOMPOSIÇÃO SALARIALPOR RECOMPOSIÇÃO SALARIAL

Calendário de mobilização e atividades:
- Plenárias de funcionários: 14/05, 11/06, 

09/07, 13/08, 10/09, 10/10, 11/11, 09/12;
- 17/05 (20h): Plenária de Agentes 

Educadores II e Inspetores de Alunos;
- 13/05: Plenária Professor 40h (anos 

iniciais e finais);
- 14/05 (19h): Plenária virtual de AAEEs 

(Agentes de Apoio à Educação Especial);
- 17/05: Plenária de Agentes Educadores II 

e Inspetores de Aluno;

Greve de 24h dia 1º de junho; assembleia às 9h Greve de 24h dia 1º de junho; assembleia às 9h 
(quadra da Estácio) e ato na prefeitura logo após(quadra da Estácio) e ato na prefeitura logo após

- 20/05: Plenária de Profissionais da 
Educação Readaptados;

-  20/05: Plenária Secretários Escolares;
- 30/05: Plenária Serventes, Agentes de 

Portaria, Copeiras e Agentes de Vigilância;
- 01/06: Greve de 24h da rede 

municipal, com assembleia presencial 
às 9h (local a definir) e ato na prefeitura 
às 13h. 

salarial (último reajuste foi em março de 2019); 
descongelamento dos triênios e dos planos de 
carreiras – mais detalhes da nossa pauta de 
reivindicações na pág. 3.

No dia 19/04, a nova direção do Sepe foi 
empossada em ato público que ocorreu 
no Clube Municipal, na Tijuca; deputados 
e representantes de entidades sindicais e 
sociais compareceram em peso. 

Durante a posse, foi realizado, também, 
um ato em defesa do Sepe, que vem sendo 
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FEZ A DEFESA DO SINDICATOFEZ A DEFESA DO SINDICATO
atacado em sua representação sindical via 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – 
o sindicato já recorreu, administrativamente, 
ainda no MTE.

Na posse, foram mostrados vídeos sobre 
a história do Sepe, que esse ano completa 
45 anos desde sua criação, em 1977, e 
vídeos de representantes de diversas 
entidades sindicais, em nível nacional e 
estaduais.

A Coordenação Geral do mandato 
2018/2022 e a coordenação recém-eleita 
para o período 2022/2025 apresentaram 
todo o ato (foto). Os novos coordenadores 
são: Diogo Oliveira, Duda Quiroga, 
Helenita Bezerra, Rosimar Silveira (Rose) 
e Samantha Guedes.

O ato do Sepe, com a posse da nova 
direção, foi transmitido ao vivo pelo YouTube 
do Sepe (a gravação está disponibilizada 
em nossa página no YT).

Prefeitura do Rio de Janeiro devolve 
descontos da Greve pela Vida

A prefeitura do Rio de Janeiro começou a 
devolver aos profissionais de educação, nos 
salários de abril, pagos em maio, os descontos 
da Greve pela Vida. Com isso, a prefeitura está 
cumprindo, finalmente, o acordo judicial feito 
com o Sepe em outubro do ano passado, no 
Tribunal de Justiça. Trata-se de uma vitória do 
Sepe e da categoria, que realizou a greve em 
2021 em reação à determinação da SMERJ da 
volta às aulas em plena pandemia.

O acordo no TJ foi firmado teve os seguintes 
eixos:

– Arquivamento de todos os inquéritos da 
greve pela vida, com a devolução dos descontos 
mediante reposição pela categoria dos dias 
paralisados;

– A SME e o Sepe, a partir de deliberações 
em assembleia da categoria, firmaram acordo 
sobre a forma dessa reposição e devolução.

A categoria cumpriu o acordo, fazendo 
a reposição e desde janeiro o Sepe vinha 

cobrando o pagamento dos descontos, que 
deveria ter sido feito naquele mês, conforme 
o acordo no TJ.

O Sepe orienta aos profissionais que vejam 
com atenção os valores devolvidos, para saber 
se estão corretos. A Greve pela Vida, na rede 
municipal RJ, iniciou-se em 1º de fevereiro, 
terminando em 1º de julho. O profissional que 
fez a greve deve observar no documento que 
o Sepe orientou que a categoria redigisse à 
direção de escola, à época, com os motivos 
da greve e quando iniciou o movimento em 
seu local de trabalho; isso para ver se recebeu 
os valores correspondentes aos dias parados 
e descontados.

Qualquer problema em relação à devolução 
entre em contato com a Regional do Sepe 
de seu local de trabalho – os contatos 
com as regionais estão em nosso site (link 
“Estrutura”). Ou no whatsapp do Sepe 
Central: (21) 99514-0435.

PARA MAIS INFORMAÇÕES ACESSE NOSSAS REDES:
seperj.org.br - facebook, Instagram, YouTube e Twitter



SEPE REALIZOU SUA CONFERÊNCIA 
LIVRE DE REVISÃO D0 PME RJ 2022 

O Sepe realizou dia 19 de abril sua 
Conferência Livre sobre a Revisão do Plano 
Municipal de Educação RJ (PME 2022), em 
formato híbrido. A conferência ocorreu de 
forma presencial no Clube Municipal.

Na mesa de abertura, foi discutido o 
cumprimento do PMERJ e as perspectivas 
ao direito à educação de qualidade, com 
as presenças, na mesa, da professora 
Alessandra Nicodemos, do Fórum Municipal 
de Educação, a professora Fernanda Raquel, 
representante do Sepe no Conselho Municipal 
de Educação, e o vereador Tarcísio Motta, 
representando a Comissão de Educação da 
Câmara de Vereadores.

Os Grupos de Trabalhos debateram os 
seguintes temas:

1) Educação infantil: garantia da ampliação 
de acesso à creche e pré-escola;

2) Universalização do Ensino Fundamental; 
3) Educação para Jovens e Adultos: 

políticas de combate ao analfabetismo, à 
evasão escolar e superação de desigualdades 
históricas;

4) Educação Especial: direitos humanos, 
diversidade e justiça social;

5) Alfabetização, Educação Integral e 
melhoria da qualidade da educação básica 
em todas etapas e modalidades; 

6) Valorização dos/as profissionais da 
educação: formação, carreira, remuneração 
e condições de trabalho e saúde;

7) Gestão democrática e financiamento 
da Educação: participação, transparência e 
controle social.

Todas as resoluções propostas pelos 
GTs foram aprovadas por aclamação na 
assembleia da rede dia 30/04 e serão 
divulgadas o mais breve possível pelo Sepe.

A rede municipal de educação RJ está em campanha 
salarial pelo reajuste salarial de 22,77% - índice do 
INPC-IBGE (DIEESE), a partir do último reajuste 
do servidor, em março/2019, até dezembro/2021. 
As perdas também levam em consideração o 
aumento do desconto previdenciário de 11% 
para 14%. Além do reajuste, a categoria está em 
luta por:

– Descongelamento dos Triênios (em conjunto 
com os demais servidores);

– Implementação do Plano de Carreira, 
Cargos e Salário da Saúde e das categorias 
não contempladas (em conjunto com os demais 
servidores);

– 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;

– Direito à migração de 40h: o Sepe reivindica 
transparência nas listas dos classificados, 
inclusive com a publicação em DO por ordem de 
chamada, e também transparência nos valores 
pagos e descontados no contracheque; 

– Respeito ao direito à origem para os 
funcionários e professores;

– 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;
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– 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 e berçarios;
- Valorização dos profissionais da educação 

especial;
– Respeito à nossa carga horária (8 horas e 

não 9 horas, sem hora de almoço inserido nas 
40h);

- Volta do pagamento do adicional de 
qualificação para o funcionário administrativo.

SEPE e MUDSPM pressionam prefeito 
Eduardo Paes

A direção do Sepe RJ, representando o 
Movimento Unificado dos Servidores Públicos 
Municipais RJ (MUDSPM), esteve dia 25/04 na 
sede da Prefeitura RJ, no Gabinete do prefeito 
Eduardo Paes. As coordenadoras gerais do Sepe 
Duda Quiroga e Samantha Guedes e a diretora 
do sindicato, Doroteia Frota (Coordenação da 
capital do Sepe) reivindicaram que o MUDSPM 
seja recebido em audiência com o prefeito 
para discutir a pauta de reivindicações dos 
servidores, entregue no ato do dia 6 de abril, 
composta dos seguintes itens principais:

– Recomposição salarial;
– Descongelamento dos triênios e do auxílio 

alimentação;
– Plano de Cargos e Salários para as 

categorias não contempladas. 

A rede municipal de educação RJ está em campanha 
salarial pelo reajuste salarial de 22,77% 

A Secretaria de Funcionários Administrativos do 
Sepe RJ oficiou dia 28/04 a SMERJ, solicitando 
esclarecimentos, de forma urgente, sobre a retirada 
do adicional de qualificação no contracheque dos 
funcionários administrativos da rede municipal, 
já que não há nenhuma regulamentação tratando 
dessa questão. Vamos cobrar que a SMERJ 
responda o mais breve possível.

No dia 04 de maio, a direção do Sepe e uma 
comissão formada por Agentes Educadores II, 
Inspetores de Alunos e Cozinheiras que perderam 
o adicional visitaram os vereadores e em seguida 
realizaram manifestação na frente da Câmara (foto).

Sepe visita vereadores, faz ato e oficia SMERJ sobre 
corte do adicional de qualificação de funcionários

O Sepe vai participar de um grupo de trabalho 
idealizado pelo vereador Chico Alencar (Psol) 
e criado pela SME RJ para discutir o projeto 
de lei municipal nº 843/2014, que regulamenta 
a implementação do 1/3 de planejamento 
extraclasse na rede municipal RJ. O PL, de autoria 
do ex-vereador Renato Cinco, foi desengavetado 
pelo mandato Chico Alencar, visando à feitura 
de um substitutivo para ser votado o mais breve 
possível. Neste GT, participarão, além da SME, 
Sepe e mandato do Chico, os vereadores Tarcísio 

Motta (Psol) e Laura Carneiro (Dem).
A justificativa para a aprovação do PL é 

baseada na Lei Federal 11.738/2008, a lei 
do Piso Nacional, que determina que, no 
máximo, dois terços da jornada de trabalho 
das professoras e professores poderão ser 
destinadas às atividades de interação com os 
estudantes; com 1/3 restante da carga horária 
para o planejamento das aulas e atividades 
extraclasse. O GT está previsto para se reunir 
dia 17 de maio. Na foto, a cópia com o PL 843:

SEPE NA LUTA PELA IMPLEMENTAÇÃO DO 1/3 
DE PLANEJAMENTO 

Resoluções propostas pelos GTs foram aprovadas 
por aclamação na assembleia da rede de 30/04


