ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
DA SMDS E FUNDO RIO
RIO DE JANEIRO - SETEMBRO/OUTUBRO DE 2022

SERVIDORES DO MUNICÍPIO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO,
COBRAM REAJUSTE DE 30% REPOSIÇÃO INFLAÇÃO

C

“JÁ SÃO 1300 DIAS SEM REAJUSTE, A PERDA SALARIAL
ULTRAPASSAM 29% PARA O REAJUSTE”.

om a chegada de setembro, e aproximando as eleições de outubro, e a inviabilidade política de aplicar o
reajuste de 27%, por conta do processo eleitoral. A grande massa de servidores que votaram na sua maioria

no atual prefeito Eduardo Paes. Se veem frustrada na sua boa-fé e a articulação pro reajuste. Já passam de uma
centena de manifestação em frente à Sede da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Avenida Afonso Cavalcanti,
455.

S

egundo o Movimento Unificado dos Servidores Municipais da Prefeitura do Rio, sindicatos, associações de
servidores e servidores em luta. Descontada a inflação do período acumulado desde 2019, o reajuste para

corrigir a perda inflacionaria, segundo estas mesmas instituições, estão em aproximadamente em 28%, e aumentando a cada mês. Diversos vereadores tem atuado em defesa dos servidores pelo reajuste anual, a começar
pelos vereadores, Lindbergh Farias, (PT), Paulo Pinheiro (PSOL), Tarcísio Motta (PSOL), dentre outros, a perda
supera os 27%.
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DEU NA MÍDIA

“

Foto: Marcia Foletto

Segundo o que noticia o Jornal O DIA

e EXTRA. O reajuste
aplicado em 2022 pode
chegar a 7% sem representar mais de 51,3%
da Receita corrente Líquida — o valor disponível para uso no caixa
do Tesouro. Se ultra- de. No entanto, a pedido da colu- gundo

semestre

passar o percentual, uma correção de na aumentam as do ano. O funcioconhecido como limite 3% já colocaria as pressões de ser- nalismo, que está
prudencial, ativa gatil- despesas de pes- vidores da Prefei- sem correção salahos, como a proibição soal próximas do tura do Rio pelo rial desde fevereide dar novos aumen- limite de alerta, de reajuste
tos ao funcionalismo e 48,6%. Os núme- prometido
mesmo, por exemplo, ros foram levanta- prefeito

salarial, ro de 2019, acenpelo tua

mobilizações

Eduardo e

cobranças

executar um Plano de dos pelo gabinete Paes (PSD), ain- ao

prefeito”.

Cargos Carreiras e Sa- do vereador Pe- da no começo de Jornal

Extra

lários (PCCS) da Saú- dro Duarte (Novo) 2022, para o se- 07/08/22.

-

"O reajuste
aplicado em
2022 pode
chegar a
7% sem
representar
mais de 51,3%
da Receita
corrente
Líquida".

ÍNDICE QUE CORRIGE SALÁRIO ESTÁ ACUMULADO EM 25,97%

A

correção dos salários de funcionários da prefeitura é realizada a partir do Índice de Preços ao Consumidor
Amplo Especial (IPCA-E), enquanto a inflação geral é calculada pelo IPCA. Entre março de 2019 e junho

de 2022, quando foi divulgado o último balanço do indicador, o IPCA-E ficou acumulado em 25,97%. As reivindicações dos servidores são pela recomposição a partir do IPCA, que acumulou 26,16% no mesmo período.
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FAZENDA AINDA ESTUDA COMO SERÁ O REAJUSTE

A

pesar da mobilização que seria uma correção lide servidores, ainda near entre 5% e 7% já na

não há uma definição so- folha de agosto, paga em
bre o reajuste. A Secreta- setembro, segundo pesria de Fazenda e Planeja- soas próximas ao prefeito.
mento do Rio, responsável O martelo, entretanto, só
por avaliar a aplicação de deve ser batido pelo próaumentos

ao

funciona- prio prefeito Eduardo Paes.

lismo, informou que está
avaliando um percentual. Fonte: Jornal EXTRA Em maio, a coluna apurou http://glo.bo/3Ssb73r

NEGADA LIMINAR PARA AUMENTO DE SALÁRIO
DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO

A

juíza Neusa Regina segundo dia útil de cada

Foto: Divulgação

Larsem de Alvarenga mês, além de estender o

Leite, titular da 14ª Vara da 14º salário e a gratificação
Fazenda Pública da Ca- de Natal para toda a catepital, negou a concessão goria.
de liminar em ação movida
pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município

E

m relação ao reajuste, a magistrada de-

para obrigar a Prefeitura do cidiu: "Não se desconheRio a fazer a revisão anual ce que a Constituição da
dos salários do funciona- República, em seu ar…
lismo, pagar ativos, inati- Fonte:

Jornal

vos ou pensionistas até o http://glo.bo/3f7lYRP

Extra:
Foto: Divulgação
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A

ALACORÔ CORRETORA DE SEGUROS

lacorô Corretora de Seguros, empresa com 21 anos de atuação no Mercado Segurador e com parceria com
a Prefeitura do Município do Rio de Janeiro, conforme publicação no DOM – Diário Oficial do Município do

Rio de Janeiro de 02 de julho de 2013; tem como principal objetivo oferecer às Empresas e seus funcionários benefícios nos setores de:
Administração de Empresas e de Seguros de Todos os Ramos;
• Administração de Empresas e de Seguros de Todos os Ramos;
• Assessoria;
• Benefícios;
• Consultoria;
• Especialista em Contratos Coletivos para Adesão;
• Intermediação de Negócios;
• Gerenciamento e Administração de Contratos de Saúde e Odontologia.
Serviços Oferecidos:
• Planos de Saúde e Odontologia;
• Seguro de Pessoas (Vida, Acidentes Pessoais, Assistência Funeral, Seguro Educacional, Seguro Escolar, Diária
de Interrupção de Atividade Profissional, Responsabilidade Civil e Profissional);
• Capitalização;
• Seguro de Responsabilidade Civil e Profissional Liberal;
• Seguro de Ramos Elementares (Automóvel, Residencial, Empresarial, Condomínios, Embarcações, Fiança Locatícias, Garantia Contratual e Riscos de Engenharia).
Temos em nosso grupo:
• Alacorô Casf Associação Club de Benefícios Pessoais e Empresarias - Registro ANS nº 417742
• CASF – Caixa de Assistência dos Funcionários e Ex-Funcionário Público Federais, Estaduais e Municipais
• USFEM – União dos Servidores Federais, Estaduais e Municipais
• UPLA – União dos Profissionais Liberais e Autônomos do Brasil

