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CAMPANHA SALARIAL

O Sepe convoca os profissionais de educação 
para a campanha salarial 2021 da rede municipal 
do Rio de Janeiro. A categoria vem sofrendo uma 
brutal perda de direitos e arrocho salarial. Desde 
2019 não temos reajuste salarial e as perdas 
dos servidores municipais já chegam a 20%. 
Além disso, nossas progressões, gratificações 
e o Plano de Carreira estão congelados. Nosso 
ticket alimentação está congelado desde 2012, 
no valor de R$ 12,00 (gráfico 1). 

Não podemos esquecer que os profissionais 
aposentados vêm sofrendo desconto 
previdenciário desde o governo Crivella e 
também sofrem arrocho. 

E ainda ocorreu o aumento da alíquota 
previdenciária de 11% para 14%, o que trouxe 
redução do salário líquido.

Não dá pra aguentar tamanho arrocho salarial! 
Por isso convocamos os profissionais 

de educação das escolas municipais RJ a 
participarem da campanha salarial 2021, tendo 
os seguintes eixos de luta:

- Reajuste salarial para toda a categoria (com 
a isonomia para os aposentados) para cobrir as 
perdas salariais de 20,68% (gráfico 2);

- Reajuste de 100% do ticket alimentação;
- Descongelamento das progressões, 

gratificações e do Plano de Carreira;
- Mobilização contra a reforma da previdência 

que Eduardo Paes quer implementar para 
os servidores municipais aos moldes do que 

NA LUTA PELO REAJUSTE SALARIAL DE 20,68% 
E DESCONGELAMENTO DO TICKET ALIMENTAÇÃO

aconteceu na União.
Em nossa última mobilização, a categoria 

esteve à frente da reação ao PLC 04/2021 de Paes 
e barramos vários ataques ainda mais pesados 
contra os servidores. 

Agora, vamos lutar pelo reajuste salarial e do 
ticket alimentação e pelo descongelamento de 
nossos direitos e do Plano de Carreira.

EDUCAÇÃO MUNICIPAL RJ: 
CHEGA DE CONGELAMENTOS! REAJUSTE JÁ!

SAIBA MAIS WWW.SEPERJ.ORG.BR

6) PERÍODO MÁXIMO DE REPOSIÇÃO: 

7) SOBRE A DEVOLUÇÃO DOS SALÁRIOS:

5) MEIOS DE COMPROVAÇÃO DA REPOSIÇÃO:

4) FUNCIONÁRIOS:
Formas de reposição: ajuda na busca ativa, 

auxílio em atividades externas, na relação com 
os pais e responsáveis e/ou nas atividades do 
cotidiano da escola relativas à sua função. 

Momentos possíveis de reposição: 
contraturno, extensão da jornada em 1 ou 2 horas 
diárias atendendo a escola nas atividades acima 
elencadas. Obs: Curso formativo como parte da 
reposição, a ser considerado pela SME, após a 
apresentação do plano de reposição e esgotadas 
todas as possibilidades da reposição presencial.

Plano de reposição, relatórios e/ou planilhas.

Até o dia 23 de dezembro de 2021.

Até o contracheque de dezembro de 2021, 
considerando as reposições efetivadas mês a 

1) MARCO REFERENCIAL PARA A REPOSIÇÃO 
DE PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS

Professores: os que trabalharam no ensino 
remoto não precisarão repor presencialmente. 

 Marco referencial para o início da reposição 
será a retirada do docente das plataformas de 
interação com estudantes.

 Funcionários: os que trabalharam de forma 
remota não precisarão repor presencialmente.
2) REPOSIÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL:

3) DOCENTES P1, P2, PEFS ANOS INICIAIS E 
FINAIS:

Formas de reposição: atividades internas e 
externas com interação com o educando, orientação 
de pais e responsáveis e/ou auxílio na busca ativa 
de estudantes. 

Momentos possíveis da reposição: janelas, 
sábados ou contraturno.

Formas de reposição: atividades presenciais 
com interação com estudantes. Obs: De forma 
excepcional, será considerada a interação online 
para os docentes que não conseguirem adequar a 

GRANDE ATO FORA BOLSONARO
DIA 20 DE NOVEMBRO
PARTICIPE DA COLUNA DO SEPE NO ATO

leia o texto integral no site do SEPE RJ: www.seperj.org.br

totalidade da sua reposição ao ano letivo de 2021, 
após a apresentação do plano de reposição à 
SME.

Momentos possíveis da reposição: janelas, 
contraturno e/ou sábado. 

PASSO A PASSO DA REPOSIÇÃO



PRESSÃO E NEGOCIAÇÃO GARANTEM A 
SUSPENSÃO DOS INQUÉRITOS E A DEVOLUÇÃO 

DOS SALÁRIOS APÓS REPOSIÇÃO

VITÓRIA DA GREVE PELA VIDA 

Após audiência de conciliação com a prefeitura 
do Rio de Janeiro no Tribunal de Justiça RJ (6/10) 
e duas audiências com a SME (20 e 27/10), o 
SEPE e a categoria conseguiram uma importante 
vitória que resguardou a saúde e a vida de vários 
profissionais da educação, que não retornaram 
presencialmente nos piores momentos da 
pandemia em 2021: a suspensão dos inquéritos e 
a devolução dos descontos a partir da reposição.

Os termos assinados em ata para a reposição 
confirmam que a política aprovada pela categoria 
estava correta: o trabalho remoto foi reconhecido, 
e esses valores descontados serão devolvidos. 
Todavia, a reposição se dará sobre os dias sem 
atendimento ao estudante. 

O sindicato está requerendo o envio imediato 
de um comunicado da SMERJ a todas as unidades 
escolares. Mas não espere! Construa o plano de 

reposição e/ou envie seu contracheque ao SEPE. 
A seguir, os termos da reposição e o passo-a-
passo. 

Envie com urgência para o Sepe Central ou 
para a sua Regional:

1) Se você é um professor ou funcionário que 
realizou o trabalho remoto e não foi retirado das 
plataformas, envie para a secretaria@seperj.or.br, 
com o título DEVOLUÇÃO GREVE PELA VIDA 
REDE MUNICIPAL RJ, uma cópia de todos os 
contracheques com desconto. 

2) Envie também os seguintes dados: nome/ 
matrícula/ escola/ CRE/ um relato sobre a greve 
realizada com a data de início e de fim da sua 
greve, se foi retirado das plataformas e se manteve 
mesmo assim a interação por outro meio. 

3) Envie seu plano de reposição para o SEPE RJ.

O QUE ESPERAR DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA DA 
UNIÃO (EC 103/2019) PARA A REDE MUNICIPAL RJ 

A reforma da previdência feita pelo governo 
Bolsonaro (Emenda Constitucional 103/2019) está 
sendo adaptada pela prefeitura aos servidores 
municipais RJ. o Sepe convoca os profissionais de 
educação a lutar contra as mudanças que virão em 
nosso regime próprio de previdência! Veja o que 
poderá mudar na Previ-Rio, a partir da reforma de 
Bolsonaro:

REGIME PRÓPRIO:
- Conforme o § 2º do Art. 9º da EC 103/19: o 

rol de benefícios do regime próprio de previdência 
social fica limitado às aposentadorias e à pensão 
por morte. No caso, a Previ-Rio não mais se 
responsabilizará por: auxílio-natalidade; auxílio-
educação; auxílio-funeral de pensionista; auxílio-
reclusão; pecúlio post-mortem; assistência 
financeira etc. 

SERVIDORES APOSENTADOS: 
- A reforma da previdência autoriza descontos 

para aposentados e pensionistas dos regimes 
próprios em caso de déficit atuarial no que 
ultrapassar o valor do salário mínimo (R$ 1.100 em 
2021). 

- Atualmente, esse tipo de desconto é permitido 
somente no valor do benefício que ultrapasse o teto 
do Regime Geral de Previdência Social (Teto do 
INSS de R$ 6.433,57 em 2021).

- Há ainda a possibilidade de contribuição 
extraordinária dos ativos, dos aposentados e dos 
pensionistas.

REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR:
- Conforme o § 14 da EC 103/19: a União, 

os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
instituirão regime de previdência complementar 
para servidores públicos ocupantes de cargo 
efetivo. O município já instituiu em 2021. Chama-
se RIOPREVI. 

PENSÃO POR MORTE:
- A pensão por morte será equivalente a uma cota 

familiar de 50% do valor da aposentadoria recebida 
pelo segurado ou servidor ou daquela a que teria 
direito se fosse aposentado por incapacidade 
permanente na data do óbito, acrescida de cotas 
de 10 pontos percentuais por dependente, até o 
máximo de 100%;

- Cotas não reversíveis para os dependentes 
que perdem essa condição;

- Dependente inválido ou com deficiência 
intelectual, mental ou grave: pensão integral (100% 
do valor da aposentadoria), se não ultrapassar o 
teto máximo do RGPS.

ACÚMULO DE BENEFÍCIOS:
- A EC 103/19 proíbe o acúmulo de benefícios.

O Sepe mantém a posição contrária ao retorno 
integral das aulas presenciais e de defesa do 
funcionamento de forma híbrida, com rodízio 
entre os estudantes, para que os profissionais, 
estudantes e responsáveis das escolas municipais 
RJ tenham um mínimo de segurança nesse retorno 
ainda sem a completa imunização da população e 
o total controle da pandemia. 

O sindicato também repudia qualquer tentativa 
de flexibilização do uso de máscaras nas escolas 
da rede municipal do Rio.

Pedimos que a categoria continue a denunciar 
os casos de covid nas escolas, situações de 
aglomeração e de quebra dos protocolos sanitários. 
A pandemia não acabou!

SEPE É CONTRA O RETORNO DE 100% DAS AULAS! 
A PANDEMIA NÃO ACABOU 


