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FELIZ ANO NOVO!
2022 SÓ VAI SER BOM SE VOCÊ SE MOBILIZAR!

Participe das atividades da Campanha Salarial! 
Só unidos e lutando coletivamente teremos o Ano Novo que merecemos!

Para todos esses pedidos de começo de ano temos uma simpatia infalível:

MOBILIZAÇÃO!

• Acha que 
merece um Auxílio 
Alimentação digno?

• Seria tudo  
de bom ser  
valorizado em 2022?

• Quer ter aumento 
no salário?

• Quer reajuste  
na Cesta Básica?

TODOS À ASSEMBLEIA DA 
CAMPANHA SALARIAL 2022! 

20/01/2021 
(QUINTA-FEIRA) 
19h, no Sindicato dos 

Metalúrgicos 
(Av. Ana Costa, 55, Vil Mathias) 

VAMOS DISCUTIR O RESULTADO 
DA 1ª REUNIÃO  

DA COMISSÃO DE NEGOCIAÇÃO 
SINDICAL (CNS)
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VEJA QUANTO VOCÊ PERDEU DE SALÁRIO DESDE O ÚLTIMO REAJUSTE

Obs.: Para dezembro de 2021, janeiro e fevereiro de 2022 está sendo considerada a média de inflação dos últimos 12 meses (0,85% IPCA). Fontes:  - IBGE - Série histórica do IPCA; - Histórico Salário Mínimo; - Reajuste e abonos dos servidores de Santos em 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.

Quanto seu salário desvalorizou em relação ao Salário Mínimo: 
Em abril de 2012 o salário base do N-B era de 1,38 salário mínimo 

e em fevereiro de 2022 será de 1,11 salário mínimo. Uma perda 
de 26,94% do salário mínimo (atuais R$ 326,47 por mês).

N-B
Quanto você já perdeu desde 

março/2019:

R$ 3.455,70
Quanto 
seu salário 
desvalorizou 
em relação ao 
Salário Mínimo: 
Em abril de 
2012 o salário 
base do N-L era 
de 2,79 salários 
mínimos e em 
fevereiro de 
2022 será de 
2,25 salários 
mínimos.

N-L

Uma perda de 54,37% do salário 
mínimo (atuais R$ 658,99 por mês). 

Quanto 
seu salário 
desvalorizou 
em relação ao 
Salário Mínimo: 
Em abril de 2012 
o salário base do 
N-O era de 3,57 
salários mínimos 
e em fevereiro 
de 2022 será 
de 2,88 salários 
mínimos.

N-E

Uma perda de 69,64% do salário 
mínimo (atuais R$ 844,04 por mês). 

Quanto 
seu salário 
desvalorizou 
em relação ao 
Salário Mínimo: 
Em abril de 2012 
o salário base do 
N-M era de 3,03 
salários mínimos 
e em fevereiro 
de 2022 será 
de 2,44 salários 
mínimos. 

N-M

Uma perda de 59% do salário 
mínimo (atuais R$ 715,13 por mês). 

Quanto 
seu salário 
desvalorizou 
em relação ao 
Salário Mínimo: 
Em abril de 2012 
o salário base do 
N-N era de 3,29 
salários mínimos 
e em fevereiro 
de 2022 será 
de 2,65 salários 
mínimos.

N-N

Uma perda de 64,08% do salário 
mínimo (atuais R$ 776,61 por mês). 

Quanto você perde todo mês: 

R$ 273,81
(salário 
corroído
 pela inflação)

Quanto você 
perde todo mês: 

Quanto você 
perde todo mês: 

Quanto você 
perde todo mês: 

Quanto você 
perde todo mês: 

Quanto você já 
perdeu desde 
março/2019:

Quanto você já 
perdeu desde 
março/2019:

Quanto você já 
perdeu desde 
março/2019:

Quanto você já 
perdeu desde 
março/2019:

R$ 552,63 R$ 599,73 R$ 651,29 R$ 707,84

R$ 6.974,75 R$ 7.569,21 R$ 8.219,86 R$ 8.933,61

Quanto 
seu salário 
desvalorizou 
em relação ao 
Salário Mínimo:
Em abril de 
2012 o salário 
base do N-C 
era de 1,49 
salário mínimo 
e em fevereiro 
de 2022 será 
de 1,20 salário 
mínimo. 

N-C

Uma perda de 29,04% do salário 
mínimo (atuais R$ 351,97 por mês).

Quanto você 
perde todo mês: 

Quanto você já 
perdeu desde 
março/2019:

R$ 295,19

R$ 3.725,62

(salário corroído
 pela inflação)

Quanto 
seu salário 
desvalorizou 
em relação ao 
Salário Mínimo: 
Em abril de 
2012 o salário 
base do N-D 
era de 1,61 
salário mínimo 
e em fevereiro 
de 2022 será 
de 1,29 salário 
mínimo. 

N-D

Uma perda de 31,34% do salário 
mínimo (atuais R$ 379,85 por mês)

Quanto você 
perde todo mês: 

Quanto você já 
perdeu desde 
março/2019:

R$ 318,55

R$ 4.020,45

(salário corroído
 pela inflação)

(salário corroído
 pela inflação)

(salário corroído
 pela inflação)

(salário corroído
 pela inflação)

(salário corroído
 pela inflação)

Quanto seu salário 
desvalorizou em relação ao 
Salário Mínimo: 
Em abril de 2012 o salário 
base do N-P era de 3,75 
salários mínimos e em 
fevereiro de 2022 será de 
3,02 salários mínimos.

N-P

Uma perda de 
73,12% do salário 
mínimo (atuais R$ 
886,24 por mês). 

Quanto você 
perde todo mês: 

Quanto você já 
perdeu desde 
março/2019:

R$ 743,23

R$ 9.380,22

(salário corroído
 pela inflação)

Quanto 
seu salário 
desvalorizou 
em relação ao 
Salário Mínimo:
Em abril de 2012 
o salário base do 
N-H era de 2,19 
salários mínimos 
e em fevereiro 
de 2022 será 
de 1,76 salário 
mínimo. 

N-H

Uma perda de 42,75% do salário 
mínimo (atuais R$ 518,13 por mês).

Quanto você 
perde todo mês: 

Quanto você já 
perdeu desde 
março/2019:

R$ 434,52

R$ 5.484,08

(salário corroído
 pela inflação)

Quanto 
seu salário 
desvalorizou 
em relação ao 
Salário Mínimo:
Em abril de 2012 
o salário base do 
N-G era de 2,03 
salários mínimos 
e em fevereiro 
de 2022 será 
de 1,63 salário 
mínimo. 

N-G

Uma perda de 39,52% do salário 
mínimo (atuais R$ 478,92 por mês). 

 

Quanto você 
perde todo mês: 

Quanto você já 
perdeu desde 
março/2019:

R$ 401,65

R$ 5.069,17

(salário corroído
 pela inflação)

Quanto 
seu salário 
desvalorizou 
em relação ao 
Salário Mínimo:
Em abril de 
2012 o salário 
base do N-F 
era de 1,87 
salário mínimo 
e em fevereiro 
de 2022 será 
de 1,51 salário 
mínimo. 

N-F

Uma perda de 36,55% do salário 
mínimo (atuais R$ 443,04 por mês).

Quanto você 
perde todo mês: 

Quanto você já 
perdeu desde 
março/2019:

R$ 371,54

R$ 4.689,20

(salário corroído
 pela inflação)

Quanto 
seu salário 
desvalorizou 
em relação ao 
Salário Mínimo:
Em abril de 
2012 o salário 
base do N-I era 
de 2,37 salários 
mínimos e em 
fevereiro de 
2022 será de 
1,91 salário 
mínimo. 

N-I

Uma perda de 46,28% do salário 
mínimo (atuais R$ 560,94 por mês). 

Quanto você 
perde todo mês: 

Quanto você já 
perdeu desde 
março/2019:

R$ 470,43

R$ 5.937,31

(salário corroído
 pela inflação)

Quanto 
seu salário 
desvalorizou 
em relação ao 
Salário Mínimo: 
Em abril de 
2012 o salário 
base do N-J era 
de 2,57 salários 
mínimos e em 
fevereiro de 
2022 será de 
2,07 salários 
mínimos.

N-J

Uma perda de 50,14% do salário 
mínimo (atuais R$ 607,74 por mês).

Quanto você 
perde todo mês: 

Quanto você já 
perdeu desde 
março/2019:

R$ 509,68

R$ 6.432,60

(salário corroído
 pela inflação)

Quanto seu salário 
desvalorizou em relação 
ao Salário Mínimo: 
Em abril de 2012 o salário 
base do N-R era de 7,54 
salários mínimos e em 
fevereiro de 2022 será de 
6,07 salários mínimos. 

N-R

Uma perda de 
146,75% do 

salário mínimo 
(atuais R$ 

1.778,61 por 
mês). 

Quanto você 
perde todo mês: 

Quanto você já 
perdeu desde 
março/2019:

R$ 1.491,61

R$ 18.825,62

(salário corroído
 pela inflação)

Quanto seu salário desvalorizou 
em relação ao Salário Mínimo: 
Em abril de 2012 o salário base 

do N-Q era de 3,75 salários 
mínimos e em fevereiro de 
2022 será de 4,55 salários 

mínimos. Único nível salarial 
que não teve perda por 

conta do reenquadramento, 
mas está desvalorizando 

rapidamente. Se continuar 
sem reajuste, toda a luta 

pela reenquadramento será 
perdida.

N-Q
Quanto você 

perde todo mês: 

Quanto você já 
perdeu desde 
março/2019:

R$ 1.117,24

R$ 14.100,67

(salário corroído
 pela inflação)

Quanto seu salário desvalorizou em relação ao Salário Mínimo: Em abril de 2012 o 
salário base do N-S era de 8,28 salários mínimos e em fevereiro de 2022 será de 6,67 
salários mínimos. Uma perda de 161,23% do salário mínimo (atuais R$ 1.954,07 por 
mês). Uma perda de 33,84% do salário mínimo (atuais R$ 410,11 por mês).

N-S
Quanto você já perdeu desde 

março/2019:

R$ 20.682,75

Quanto você perde todo mês: 

R$ 1.638,76
(salário 
corroído
 pela inflação)

Quanto 
seu salário 
desvalorizou 
em relação ao 
Salário Mínimo: 
Em abril de 
2012 o salário 
base do N-E 
era de 1,73 
salário mínimo 
e em fevereiro 
de 2022 será 
de 1,40 salário 
mínimo. 

N-E

Uma perda de 33,84% do salário 
mínimo (atuais R$ 410,11 por mês). 

Quanto você 
perde todo mês: 

Quanto você já 
perdeu desde 
março/2019:

R$ 343,91

R$ 4.340,54

(salário corroído
 pela inflação)
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1) REAJUSTE SALA-
RIAL de 24,62%, sendo 

17,62% referentes à inflação 
desde março de 2019 (IPCA), 
2 % referentes à reposi-
ção das perdas derivadas 
do aumento da alíquota de 
contribuição previdenciária 
dos servidores e 5% como 
parte das perdas históricas 
de anos anteriores. Caso a 
inflação aumente até feve-
reiro de 2022, o pleito será 
atualizado.

2) Correção do valor do 
AUXÍLIO ALIMENTA-

ÇÃO para R$ 36,00 (trinta e 
seis reais) ao dia, totalizando 
R$ 792,00 (setecentos e no-
venta e dois reais) por mês e 
a extensão do benefício ao 
segundo registro dos servi-
dores com dois registros fun-
cionais.

3) Correção do valor da 
CESTA BÁSICA para 

R$ 635,00 (seiscentos e trin-
ta e cinco reais) conforme 
média publicada no diário 
oficial pelo próprio governo, 
e a extensão do benefício a 
todos os servidores de todos 

os níveis salariais da prefei-
tura (ativos e inativos), bem 
como ao segundo registro 
dos servidores com dois re-
gistros funcionais.

4) Acréscimo de 1,5% de 
contribuição da prefeitu-

ra para a CAPEP Saúde.

5) Iniciar um processo 
de mudança na lei, 

de forma que os servido-
res possam ter participação 
concreta na escolha dos 
próximos presidentes da 
CAPEP Saúde e do IPREV 
SANTOS.

6) Imediata abertura de 
CONCURSO PÚBLI-

CO para todas as áreas; no-
meação dos trabalhadores 
aprovados nos concursos 
vigentes; cumprimento inte-
gral dos Planos de Carreira 
e criação de cargos em nú-
mero suficiente para suprir 
a necessidade dos serviços 
públicos em todas as áreas.

7) Imediata abertura de 
concurso público 

para a CAPEP Saúde.

8) Revogação das leis 
aprovadas em 2013, 

que autorizam a prefeitura a 
TERCEIRIZAR os serviços 
públicos através de OSs, 
OCIPSs e ONGs e revoga-
ção de todas as atuais ter-
ceirizações na Educação 
(Educação Especial, Cozi-
nhas), na Saúde (Prontos 
Socorros, AMBESPs), na 
Assistência Social (Acolhi-
mento, Abordagem Social) e 
demais áreas.

9) Revogação dos itens 
não obrigatórios na Lei 

Complementar nº 1.139/2021 
(IPREV), que diminuiu a 
remuneração e aumentou 
a idade mínima para APO-
SENTADORIA, sem consul-
ta ao conjunto dos servidores 
municipais de Santos.

10) Revogação da Lei 
Complementar nº 

1.125/2021 que alterou as 
regras do ADICIONAL DE 
TITULARIDADE do plano 
de carreiras dos servidores 
sem consulta ao conjunto 
dos servidores municipais de 
Santos.

Aplauso na janela e 
punhalada nas costas

PAUTA DA CAMPANHA 
SALARIAL 2022

Veja o que a categoria decidiu 
coletivamente reivindicar:

Desde o começo da pandemia, 
os governantes só nos atacam:

- ZERO% de reajuste 
salarial em 2020 e 2021;

- não contagem 
do período para a 
concessão de licença-
prêmio ou qualquer 
benefício contado pelo 
tempo de serviço;

- aumento de 2% no 
desconto para o IPREV;

- Reforma da 
Previdência (mais tempo 

para se aposentar 
e menos ganhos na 
aposentadoria);

- restrição do Adicional 
de Titularidade;

- terceirização das 
cozinhas escolares;

- terceirização da 
Educação Especial;

- corte no vale-
transporte para apenas 
2 conduções diárias.

Enquanto isso, o governo tem gastado fortunas cada vez 
maiores com as empresas privadas que terceirizam os serviços 

públicos (em troca de péssimos atendimentos).

NÃO ADIANTA RESMUNGAR
SÓ A LUTA COLETIVA PODE MUDAR ISSO!

Mais do que nunca, será fundamental que TODOS os servidores participem 
ativamente dessa campanha salarial. Só assim poderemos recuperar nosso po-
der de compra defasado em cerca de 20%!

Veja como tem caído a Despesa com Pessoal:

Quem acha que é um 
problema momentâneo, 
por conta da crise ou 
por causa da pandemia, 
está dormindo no ponto. 
O governo tucano reza 
na cartilha liberal que 
prega que se deve 
investir cada vez menos 
nos servidores públicos 
de carreira e gastar 
cada vez mais com 
as empresas privadas 
terceirizadas.

As 
reivindicações 
foram entregues 
ao governo no 
dia 12/11, dia 
seguinte da 
assembleia.


