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bilhão
R$ 1,112 
Foi o valor investido na 
folha de pagamento da 
educação em 2019

milhões
R$ 750 

Foi a parte do 
Fundeb em 2019

milhões
R$ 362

Faltaram e o governo 
teve  que completar 
com recursos próprios

...o governo entende que Lei é para ser respeitada e cumprida

...o governo é a favor do pagamento integral do reajuste do Piso para
ativos e aposentados

...o governo entende que o pagamento deve ser feito com efeito retroativo 

83%
Foi investido na folha de 
pagamento da educação  
em 2019 

17%
Vão para o 
custeio das 
escolas

Fundeb

milhões
R$ 300

É o que o governo 
precisaria ter garantido em 
caixa  a mais para 
implantar o reajuste do 
piso integral, com 
retroativo para ativos, 
aposentados e novos 
convocados.

É preciso
fazer o
possível. 

...sabe aquelas horas em que a situação nos 
impede de fazer o que queremos do jeito que 
queremos? Veja esses dados: 

Igual a
você...

As forças do atual 
governo estão voltadas 
para tirar o RN do buraco 
�nanceiro. Na falta dos 
recursos econômicos para 
fazer o que desejamos, é 
preciso fazer o possível. 

Mas..

MARÇOMARÇO
20202020



Proposta para reajuste do piso salarial do
Magistério estadual do RN

O compromisso do governo vai
muito além do  reajuste do Piso

Direitos que não
podemos perder de vista:

Salário em dia 

Reajuste do Piso salarial igual
para todos os níveis da carreira

Paridade entre ativos e aposentados

Continuidade da discussão sobre
a revisão do PCCR

Esforço governamental para pagamento
das folhas em atraso

Plano de resgate dos direitos funcionais da
categoria, a exemplo das promoções. 
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Você concorda que não é aceitável pagar o reajuste do piso hoje, e amanhã não ter 
condições �nanceiras de cumprir os compromissos acima? Pois é, com estratégia e 

planejamento corretos a educação do RN vai ganhar cada vez mais.

reajustereajuste

Retroativo Garantido 
Com início em 2021

Salário em dia

Manutenção de 
vantagens
Piso garantido a 
todos(as) em 2020

12,84%

Valor da
parcela:

4,11% inativos

ativos

inativos

ativos

1ª parcela1ª parcela

JUN

2ª parcela2ª parcela

SET

3ª Parcela3ª Parcela

inativos

ativos

DEZ

OUT DEZAGO

Tem
mais: 

Agora, já sabendo porque o Governo precisou apresentar o reajuste 
nesse formato, reveja a proposta inicial.

o Governo do RN continua aberto à negociação.
Vamos avançar?

Garantias
para a

Categoria


