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AOS TRABALHADORES DA REDE PARTICULAR DE ENSINO NA PARAÍBA 
 

 
Neste 01 (primeiro) de maio de 2020, dia do trabalhador, no contexto de estado de calamidade, nos 
dirigimos à categoria para reafirmar que, antes de tudo, os direitos conquistados pelos 
trabalhadores, frutos de muitas lutas, sacrifícios e determinação dos que nos antecederam, não 
serão abolidos sob qualquer pretexto. O estado de calamidade não tem o poder de apagar nossa 
memória. 
O momento político, econômico e social pelo qual passa o nosso país é muito difícil para todos os 
trabalhadores e não é diferente conosco, da rede privada de ensino. Estamos pressionados e 
intimidados. Somos aterrorizados por uma pandemia, humilhados por um governo que odeia 
trabalhador e ameaçados por alguns empregadores oportunistas. Mas nada disso haverá de 
quebrar a nossa resistência e a nossa organização enquanto classe que trabalha e exige seus 
direitos. 
O governo deu carta branca aos empregadores para fazer algumas alterações no contrato de 
trabalho, mas nenhuma delas poderá implicar em retirada de todos os direitos do empregado. Se o 
empregador abusar do direito (poder) que têm neste contexto, será posteriormente responsabilizado 
e indenizará os danos sofridos pelos empregados. Orienta-se ao empregado que reúna o quanto 
puder de provas dos eventuais abusos sofridos neste período. 
Em nenhuma hipótese o empregado poderá ficar sem qualquer renda, seja na forma de salário ou 
de benefício social, neste período crítico em que vivemos. Isto é um direito fundamental do 
empregado. 
O SINTEENP-PB vem acompanhando com os cuidados que a situação exige, orientando os 
empregados sempre que solicitado, e se dispondo, sempre que for de interesse também do 
empregador, a realizar as negociações e registrar os termos necessários para a segurança jurídica 
de todos. 
Neste dia do trabalhador, a diretoria do SINTEENP-PB reafirma seus compromissos com a luta por 
melhores condições de vida e trabalho para todos os trabalhadores, sem perder de vista o sonho 
por uma sociedade sem explorados nem exploradores, onde todos possam desfrutar da vida 
plenamente. 
 

 
João Pessoa, em 01 de maio de 2020. 

 
DIRETORIA DO SINTEENP-PB 

 (nota aprovada em reunião virtual). 
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