
2020: UMA CONVERSA 
NA PORTA DA ESCOLA 

ESTADUAL EM MINAS GERAIS 

Oi Maria, você foi à 
escola hoje? Oi Cida, não fui. O 

que disseram lá?



Pois é ! Mas veja, até hoje 
tem professoras que não 

receberam o Décimo 
Terceiro salário de 2019... 

Além disso, as professoras 
não estão recebendo o 

Piso Salarial, aquele valor 
mínimo que a lei diz que 
elas têm que receber. 

Como assim? O ano 
letivo não começou 

agora?

Menina, as 
professoras 

entrarão em greve 
já no início do ano



Uai, mas e o governador? Ele 
não disse nada sobre esse 

absurdo? Fiquei sabendo que 
ele até mandou aumentar o 
salário dos servidores em 

quase 42%...



Que nada ! Você acredita que o 
governador quer aumentar o salário 

apenas de quem trabalha com 
segurança pública e não quer pagar 

nada do que ele deve as professoras? 
Ele fala que não tem dinheiro. Mas 
como não tem dinheiro para escolas 
mas tem e quer dar quase 42% só 

para a segurança? Muito esquisito né? 



Uai ! Eu heim! A 
gente não pode 
escolher dar 

comida para um 
filho e não dar pra 

outro né... 

E o governador quer fazer isso 
com as professoras? Acho que 
todo mundo tem que ter esse 
aumento. Os policiais são muito 
importantes. Nos dão segurança 

na rua. As professoras são 
importantes do mesmo jeito são 
elas que ensinam nossos filhos 
e garantem que eles tenham 
futuro. Não dá pra escolher 

entre um e outro. Tem que ser 
para todos !  



Também acho! Agora veja que absurdo, a 
Constituição de Minas Gerais fala que o 

estado é obrigado a reajustar o salário 
das professoras todo mês de Janeiro nos 
valores determinados pelo Ministério da 
Educação. Mas o governador não pagou 
nenhum destes reajustes desde que 

começou a governar. 



Que absurdo! Sem décimo terceiro e ainda 
sem os reajustes que eles já têm 
direito? Até eu fazia greve! Olha, o 

governador está dando aumento de quase 
42% para a segurança.

 É Por isso que eles 
fazem greve. É muito 

desrespeito tratar as 
professora de forma tão 

desigual e injusta. 
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Ah, eu também acho. A gente 
tem mais é que ajudar as 
professoras a cobrar do 

governador. Principalmente 
porque esse descaso dele com 
a educação reflete direto nos 

nossos filhos. 

 Olha só a confusão que a 
Secretaria de Educação 
fez com as matrículas? 
Nunca foi tão complicado 
matricular nossos filhos 

na escola né... 


