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Somos mais de 8 mil 

Professores aposentados 

       no Estado do Acre, 

na luta por piso salarial 

justo! 

 

 
Oficio Circ. nº 03/2023 
Autoridades sindicais deputados e equipe de governo do Estado do Acre 

 
 
 

Senhor (a), 
 

Com o conhecimento da sociedade acreana e vosso que, os sindicatos (Sinteac e 
SinproAcre), desde o início do ano de 2021, vêm buscando negociar com o governador 
Gladson Cameli e equipe de governo, campanhas de melhorias salariais para os profissionais 
da Educação, não obtendo êxito, em função da lei federal nº 173 de 27/05/2020 que proibiu 
concessões de reposição de inflação e aumentos salariais. Já no final desse mesmo ano de 
2021, as entidades acima, deram início às negociações do PCCR dos profissionais da 
Educação e tabelas salariais reajustadas, de acordo com a Lei 11.738/2008 do Piso Nacional 
do Magistério e a Lei 12.014/2009 da valorização dos Profissionais da Educação, 
reconhecendo e fazendo justiça aos trabalhadores da Educação que se encontravam sem 
reajuste salarial desde 2017.  
 
O Piso Nacional de correção do Magistério, no ano de 2022 foi de 33,24%, aprovado pelo 
Ministério de Educação a partir do pleito formulado pela Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Educação (CNTE). Nesse sentido, as tabelas salariais apresentadas à 
Equipe do Governo, vinham contemplando o citado reajuste, que sendo aprovadas junto com 
o PCCR, garantiria a reposição salarial dos profissionais da educação. Mais para nossa 
surpresa o atual govenador: Gladson Cameli e equipe de governo apresentou à Assembleia 
Legislativa, ainda em 2022, uma proposta de reajuste salarial aos profissionais da educação 
desrespeitosa, que ao ser aprovada pela maioria dos parlamentares destruiu o PLANO DE 
CARGOS E CARREIRA dos profissionais da Educação, penalizando principalmente os 
professores em final de carreira e aposentados. 
 
Estamos observando que nesses últimos anos, os projetos de Lei que nos ampararam por 
décadas de lutas e embates políticos, estão sendo desrespeitados, e profissionais da 
educação que muito contribuem para a qualidade da educação do nosso Estado, estamos 
reivindicando o que é nosso direito: a REESTRURAÇÃO DA TABELA, anterior a 2 de abril de 
2022, com as regras respeitadas das legislações federais e a inflação do período, conscientes 
de que esses direitos foram solapados, se não fosse suficiente o desrespeito para como os 
professores em final de carreira e aposentados, os representantes dos sindicatos (Sinteac e 
SinproAcre), apresentaram no dia 27/02/2023 a proposta de reajuste salarial aos profissionais 
da educação formulada pelo Governo, que contempla apenas o Piso Nacional do Magistério 
de 14,95% e desconsidera a reestruturação da tabela salarial destruída pelo próprio governo.  
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 Ressaltamos que, em entrevista concedida, o atual governador falou que iria voltar a tabela 
salarial dos profissionais de educação no ano de 2023, realidade que já mudou. Diante das 
dificuldades enfrentadas pelos profissionais aposentados da educação do Estado do Acre, é 
que apresentamos alguns pleitos que buscam melhorar a qualidade de vida dos profissionais 
da educação do estado do Acre: 
•. Assegurar os proventos dos aposentados conforme as reivindicações previstas em 
Lei Federal nº 11.738/2008. 
 
•. Estabelecer o Piso e Teto salarial dos profissionais da educação com nível superior. 
 
•. Estabelecer políticas públicas de Estado na área da saúde destinadas aos 
aposentados, como por exemplo: ginástica, terapias, esportes e atividades culturais, 
em parcerias com as universidades, através dos seus cursos de saúde, nutrição, 
educação física, teatro e outros. 
 
• Criar de um departamento na secretaria de Educação voltada para cuidar das políticas 
públicas dos aposentados do Estado. 
 
•. Realizar concurso público para o quadro efetivo da Secretaria de Educação e demais 
secretarias do Estado, como forma de melhorar a Arrecadação previdenciária do 
Acreprevidência. 
 
• Reformulação do PCCR e das tabelas salariais dos profissionais da educação que 
foram alteradas e inviabilizadas em abril de 2022 com a Lei Complementar nº 396, no 
governo do Gladson Cameli. 
 
Ressaltamos que, os pleitos acima citados, buscam corrigir as distorções e injustiças sofridas 
pelos aposentados da educação e que, a partir de suas efetivações, teremos a oportunidade 
de proporcionar aos profissionais da educação uma aposentadoria digna com qualidade de 
vida. 
 
 

Coordenação Executiva dos Aposentados da Educação do Estado Acre 
 
 
 
 
 


