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A diretoria do Sintsama-RJ realizou uma reunião com a nova diretoria do INEA para 

tratar de vários assuntos de interesse da categoria, entre eles o ticket refeição, plano de 

saúde, aposentadoria e a pauta do acordo coletivo.

Vale registrar que a direção do INEA recebeu bem a pauta de reivindicação dos 

trabalhadores. Será marcada para breve uma nova reunião para buscar soluções de 

alguns problemas da categoria.

Atenção Trabalhadores do INEA

Em defesa do reajuste dos trabalhadores do INEA
e demais servidores do Estado

O Sintsama-RJ chama todos os 

trabalhadores do INEA para participarem 

da mobilização dos servidores na luta para 

garantir o reajuste salarial. 

A luta pelo reajuste não é nova, pois 

há vários anos estamos sem nenhum 

aumento.

Importante deixar claro que há uma 

pressão do governador Witzel para que 

não tenha o reajuste.

Diante disso, os trabalhadores do 

INEA precisam pressionar os deputados 

V á r i o s  p a r l a m e n t a r e s  j á  s e  

estaduais para que derrubem o veto do 

governador que impede o reajuste.

Reunião do Sintsama-RJ com a diretoria do INEA no dia 11/02

manifestaram em defesa dos servidores. 

Porém, precisamos de mais pressão sobre 

os demais deputados para que a gente 

garanta a maioria necessária para a 

derrubada deste veto.

Se você conhece algum parlamentar 

na Alerj, ajude a fazer pressão.
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Veto a reajuste para servidores está
perto de ser derrubado pela Alerj

Atenção das categorias é pela votação no plenário da Casa, que ocorrerá até a 

segunda semana de março

Passado o Carnaval, as atenções do funcionalismo estadual estão voltadas para as 

articulações pelo reajuste. Segundo reafirmou à coluna o presidente da Alerj,  André 

Ceciliano (PT),  o veto do governador Wilson Witzel  à emenda ao Plano Plurianual (2020 

a 2023) que garante a recomposição salarial será analisado pelo plenário até a segunda 

semana de março. E o cenário já indica a derrubada do veto.

Já a data da reunião entre líderes das categorias e o secretário da Casa Civil, André 

Moura, só será marcada na próxima segunda-feira pelo líder do governo, Márcio Pacheco 

(PSC). "Na segunda-feira (2 de março), fecho a data com a Casa Civil e a presidência da 

Alerj",  afirmou Pacheco à Coluna. 

O encontro é reivindicado pelo Fórum de Servidores do Estado do Rio — composto 

por categorias de todos os Poderes —, que trabalha em várias frentes para avançar com a 

pauta. Isso porque, ainda que a derrubada do veto de Witzel ao reajuste seja tida como 

certa entre deputados, há preocupação do funcionalismo de o Executivo recorrer à Justiça 

para barrar a lei (que, neste caso, será promulgada pela Alerj). Por isso, o fórum pretende 

reforçar o diálogo com o governo.

Os argumentos da equipe de Witzel são de que há "inconstitucionalidade" na 

emenda, pois a proposta deveria ser de autoria do Poder Executivo e não do Legislativo. E 

que, na vigência da recuperação fiscal, o Estado do Rio está impedido de adotar essa 

medida, mesmo que seja uma reposição inflacionária e não aumento salarial (reajuste 

acima da inflação).

Governistas ressaltam ainda que, para a concessão de reajuste, é preciso haver 

condição financeira, além de um estudo de impacto previdenciário, pois a medida 

alcançará aposentados com direito à paridade. Integrantes do Palácio Guanabara 

acrescentam ainda que, este ano, o déficit orçamentário é de mais de R$ 10 bilhões. 

Nesta terça-feira, dia 3, saiu a informação de que a 

reunião do Fórum de Servidores do Estado do Rio com o secretário da Casa Civil, André 

Moura, será no próximo dia 18, às 10h30, na Assembleia Legislativa (Alerj).

Fonte: Jornal O Dia (Por PALOMA SAVEDRA)


