
React do Claudio Ezequiel. 
Rio Branco, 22 de março de 2022. 

Professores, funcionários de escola, equipes gestoras e aposentados, trago hoje mais alguns 
dados relacionados ao Fundo de Participação dos Estados – FPE e IPI – exportação, 
impostos de transferências que compõe a maior parte das receitas do estado, faço isso para 
contraditar as informações do governo que insiste em dizer que a receita vem reduzindo. 

Mas antes de falarmos acerca dos dados, quero mais uma vez demonstra os prejuízos que 
a proposta apresentada pelo governo nos traz.  

a) Dentre os principais retrocessos, podemos indicar o fato que a proposta do 
governo implica na redução do percentual de uma letra para outra, a diferença 
entre a letra (A) e letra (j) que era de 90% foi reduzindo para 63%, achatando os 
salários do final da carreira, com uma redução de 27%. 

b) O percentual de aumento na tabela foi diferenciado entre as classes, sendo a letra 
(A) 26,5% e a última letra (J) 8,6%, o que confirma o grave achatamento dos 
salários para aqueles professores que estão no final da carreira.  

c) A diferença proporcional entre a tabela de salário dos professores de nível médio 
com a do nível superior que antes era de 39% foi reduzida para 5%, TENDO UMA 
REDUÇÃO DE 34%. 

d) Por sua vez os professores de contrato temporário/provisório, com formação 
superior e que tem seus salários vinculados a letra inicial da carreia(A), na 
proporção de 90% dos vencimentos dos efetivos, com a proposta do governo 
passa a receber valores remuneratórios abaixo do salário do magistério nível 
médio.  
Vejamos exemplo: Salário dos provisórios 90% da Letra (A – 3040, 00 – 2.736,80) 
MENOR QUE A DO MAGISTERIO – 2.884, 22 – 2.736,8 = 148, 00 ABAIXO 

e) Abono não traz segurança jurídica não entra na carreira e também não beneficia 
os aposentados. 

Trabalhadores em educação é inaceitável essa proposta destruidora da nossa carreira, 
que retira direitos fruto de muito trabalho, sol, suor, chuva e até agressões por parte do 
estado, que muitas vezes usou da força policial para nos agredir. 

Agora vamos aos números do PPE e IPI- exportação 

   



TRANSFERENCIA ANO valores  % de crescimento/anual 

 

FPE 

2020 2.568.147.662,67  

2021  

3.535.703.583,87 

37,67% - (crescimento em 
relação a 2020)  

2022  

1.019.337.977,77 

11,28% - (crescimento em 
relação aos dois primeiros 

meses do ano) 

 

IPI – Exp. 

2020 654.554.66  

2021 926.971.65 42,61% - (crescimento em 
relação a 2020) 

2022 219.103,26 7,58% - (crescimento em 
relação aos dois primeiros 

meses do ano) 

 

Como podemos observar os dados demonstra um bom crescimento de um ano para o 
outro. O quadro apresenta os percentuais de crescimento e desmonta o discurso do 
governo de que não está havendo crescimento de receita como informado pelo secretário 
de planejamento em entrevista ao site contilnet. 

Só o FPE deste ano (janeiro e fevereiro) já cresceu 11,28% em relação aos dois meses 
do ano passado, isso mostra que dificilmente a receita dessa fonte terá queda, ao 
contrário.  Mesma avaliação usamos para o IPI- exportação que já cresceu 7,58% em 
relação ao mesmo período do ano de 2021.  

Nossas informações são verdadeiras e oficiais e que comprova que o governo tenta nos 
enganar com dados que não retrata a verdade.   

 

Não podemos nos intimidar com ameaças e jogos de palavras. Vamos 
manter nossa mobilização e precisamos convencer mais colegas 

porque estamos no caminho da verdade, diferente do discurso 
governista que esconde as informações e não admite o retrocesso 

que essa proposta nos traz e insiste em fazer reuniões com 
trabalhadores para convence-los em aceitar essa proposta prejudicial 

a nossa carreira.  

É hora de agir e resistir! 

 


