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Informa

Os/as trabalhadores/as em 
Educação da Rede Muni-
cipal de Guarapari, como 
em todas as demais redes, 
precisaram enfrentar gran-

des desafios neste ano de 2020 em razão da grave 
pandemia do Coronavírus/Covid-19. 
Apesar de todas as adversidades econômicas e 
sociais desse momento, o SINDIUPES atuou de 
forma permanente e esteve ao lado categoria, 
lutando para manter e ampliar direitos, bem como 
para garantir a defesa da vida dos profissionais e de 
toda a comunidade escolar.

Conquistas 
e avanços
Importantes conquistas e avanços foram obtidos por meio da atua-

ção do Coletivo de Diretores do SINDIUPES junto à Administração 
Municipal e a outras instâncias, cobrando, de forma permanente, as 
justas reivindicações dos/as trabalhadores/as em educação. 
1) Progressões pagas; 
2) Reajuste salarial de 12,84% (retroativo a janeiro); 
3) Manutenção das Extensões de Carga Horária e Contratos de De-
signação Temporária; 
4) Garantia do NÃO RETORNO às aulas em meio à Pandemia; 
5) Assistência e atendimento à categoria em home office.

 Presença e ATUAÇÃO do Sindiupes 
na Rede Municipal de Guarapari

Ano Letivo recupera-se. Vidas, não!

Ato Público na Prefeitura Municipal de Guarapari 
VIDAS NEGRAS IMPORTAM

Coletivo Sindiupes pede informações à SEMED sobre 
último Concurso Público

Direção Sindiupes Rede Guarapari - Adriano 
Albertino, Hélio Bubach e Tiago Mello

Sindiupes encaminha ofícios à SEMED-Guarapari

Assembleia da Rede Municipal de Guarpari (Ano 2019). Este ano, devido à 
Pandemia, não houve atividade presencial.



Ações e Mobilizações

Ano Letivo recupera-se. Vidas, não!
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Eleições Municipais
O SINDIUPES mais uma vez teve uma atuação importante nessas Eleições Munici-

pais de 2020, buscando garantir o compromisso dos futuros gestores públicos com a 
valorização dos/as trabalhadores/as e com uma Educação Pública de Qualidade.

O Sindicato elaborou uma CARTA COMPROMISSO  com a EDUCAÇÃO, con-
tendo as reivindicações da categoria, e buscou a assinatura do documento junto aos/
as candidatos/as a prefeito de Guarapari.

Em 2021, o SINDIUPES permanecerá vigilante para cobrar as políticas públicas 
que, efetivamente, atendam aos anseios dos/das trabalhadores/as e sempre na defesa 
de uma Educação Pública, de Qualidade, Democrática e Inclusiva.

Mesmo com as restrições impostas pela 
pandemia, os/as diretores/as sindicais partici-
param e coordenaram, de forma presencial 
ou virtual, de diversas ações que contribuíram 
para fortalecer as lutas e os debates, além de 
orientar os/as profissionais diante dos novos 
desafios.

1)Atuação da Diretoria junto ao Poder 
Executivo e Conselhos Municipais (COMEG, 
FUNDEB E CAE);

2) Acompanhamento dos Processos/Ações 
Coletivas;  

3) LIVES sobre direitos e condições traba-
lho durante a pandemia, combate ao racismo, 
educação LGBT, entre outros.

Encontro da Juventude Negra

Sindiupes presente nas reuniões do Conselho Estadual LGBT do ES

Sindiupes em reunião no Ministério Público em Guarapari

Sindiupes encaminha ofícios à SEMED-Guarapari

Sindiupes recebe solicitação de grupo de professores 
aprovados no Concurso de 2019Sindiupes na luta com as professoras aposentadas.

CARTA COMPROMISSO  com a EDUCAÇÃO

Planejamento da Campanha do professor 
Hélio Bubach a vereador de Guarapari

Sindiupes e o Prefeito Edson Magalhães -  Assinatura
 da Carta Compromisso com a Educação


