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08 de maio. Dia estadual
de luta contra a violência
no ambiente escolar
O debate sobre
a problemática da
violência da qual
tem sido vítimas
profissionais da
Educação, seja no
ambiente escolar
ou no entorno
da escola, ganha
um aliado com a
instituição do Dia 08 de maio como o Dia Estadual de
Combate à Violência Escolar.
Por isso, o magistério capixaba está nas ruas para
alertar à população sobre a necessidade de políticas
adequadas para garantir direitos de crianças e jovens à
escola, que é local para formação dos cidadãos, mas que
vivem em contextos de graves problemas sociais que
repercutem no ambiente escolar, por meio da violência
contra os profissionais da educação.
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Um ano do assassinato
do professor Guilherme

Professor Guilherme: uma
das vítimas da Violência
que assola as escolas

O 8 de maio é também dia de relembrar o brutal assassinato do professor Guilherme Almeida Filho (foto).
Guilherme foi morto a tiros quando
chegava ao trabalho, na Escola Municipal Rosa da Penha, no bairro do
mesmo nome em Cariacica, nesse
mesmo dia, em 2013.
Guilherme era coordenador na
Escola Rosa da Penha e à noite trabalhava com educação especial na EMEF
Constantino José Vieira, em Marcílio
de Noronha, em Viana.

Dia estadual foi proposto
pelo Magistério
A criação desse dia de
luta foi proposto pelo
magistério capixaba na
audiência pública sobre o
tema, realizada no dia 12
de setembro de 2013, na
Assembleia Legislativa do
Estado. Ela foi convocada
pela Confederação Nacio-

/sindiupes
estado_a5-maio.indd 2

nal dos Trabalhadores em
Educação (CNTE) numa
parceria com a CUT-ES. O
Sindiupes participou dos
debates. A sanção da Lei
Estadual de nº 10222/2014,
de 25/04/2014, foi publicada no Diário Oficial em
29/04/2014.
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