Sábado, 28 de Maio de 2022 - 11:18 (Economia)

PISO SALARIAL - Quanto ganha um professor da
rede pública de Porto Velho que tem 34 anos de
magistério
O profissional ainda disse que tem 34 anos de serviço e teve somente
duas faltas.
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A profissão de professor (a) no Brasil é criticada há muitos anos pelo baixo salário que
esses profissionais recebem, mesmo diante da importância que esses docentes têm para o
desenvolvimento do ser humano e da sociedade. Por sinal, muitos admitem que é
necessário ter amor para exercer tal função no país.
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Em contato com um professor da rede pública de Porto Velho, o mesmo afirmou que
recebe R$ 4.627,98 no bruto, porém, no líquido após todos os descontos, acaba recebendo
R$ 3.808,91. O profissional ainda disse que tem 34 anos de serviço e teve somente duas
faltas.

Em 2008 foi se criado o piso salarial dos professores pelo Governo Federal, na qual, todo
mês de janeiro será feito um novo reajuste nos salários dos profissionais da rede pública.
No último reajuste publicado no início deste ano (2022), o valor do piso subiu cerca de
33,24%, ou seja, aumentou de R$ 2.886,24 para R$ 3.845,63.
Veja abaixo os valores do piso salarial nos últimos anos

A média dos salários dos professores no Brasil varia de R$ 1,7 mil até R$ 5 mil, e apesar
do Governo Federal definir o piso salarial, são as prefeituras e governos estaduais que
ficam a cargo de pagarem os salários desses profissionais, ou seja, mesmo com a medida,
estados e municípios ainda podem demorar a conceder o reajuste.
Atualmente Rondônia está no top-10 entre os estados que melhor pagam os professores
da rede pública.
Veja abaixo a lista

Apesar desse crescimento no piso salarial neste ano, o Brasil continua sendo o país que
possui a menor remuneração inicial legal da carreira docente entre os países-membros e
parceiros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). A
média do valor dos países-membros da OCDE é 2,5 vezes maior que o piso nacional do
magistério no Brasil. Por sinal, o relatório da OCDE reuniu informações de mais de 45
países membros.
Veja abaixo o valor anual de salário de docentes em alguns países analisados pelo
relatório da OCDE. Os números estão em dólar e se referem a professores com salário
inicial.
- Luxemburgo: 78.680,8
- Dinamarca: 52.557,9
- Estados Unidos: 42.487,75
- Itália: 34.909,58
- Japão: 29.897,57
- México: 27.257,67

- Chile: 25.147,39
- Grécia: 20.643,41
- Costa Rica: 15.349,59
- Brasil: 13.983,06

