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SINTEENP-PB COMUNICA: 
 
O feriado convencional do dia dos professores na rede particular de ensino, na educação básica, 
será comemorado na terceira segunda feira do mês de outubro, e neste ano de 2020 não será 
diferente. Conforme entendimentos entre o sindicato dos empregados (SINTEENP-PB) e o sindicato 
dos empregadores (SINEPE-PB), no dia 19 de outubro de 2020, as instituições de ensino devem 
respeitar o feriado e não atribuir qualquer tarefa aos seus empregados neste dia, mesmo não 
havendo festa ou outro tipo de aglomeração em função do estado de calamidade pública provocado 
pela COVID-19. 
 
Quanto às notícias e boatos sobre retornos presenciais as atividades nas escolas da educação 
básica, ainda não foi concluído acordo entre os dois sindicatos sobre essa possibilidade e as 
condições consideradas seguras para um eventual retorno. Não há data nem protocolo trabalhista 
acordado. 
 
As negociações entre empregados e empregadores para eventual retorno presencial prosseguem 
na próxima semana, sendo de inteira responsabilidade do empregador, que eventualmente 
convoque seus empregados para trabalho presencial, os riscos, as lesões ou ameaças de lesões à 
saúde do trabalhador. O SINTEENP-PB considera que a simples convocação para retorno 
presencial sem a garantia de condições segura à saúde dos trabalhadores é ato de 
irresponsabilidade do empregador, ou de qualquer autoridade que assim proceda. O sindicato 
tomará as medidas administrativas e judiciais cabíveis para proteger a saúde dos seus 
representados e assegurar as reparações devidas. 
 
A categoria dos trabalhadores da rede particular de ensino sabe, por experiência própria, que todas 
as conquistas, econômicas ou de direitos sociais, são resultado da luta coletiva. As negociações 
refletem as lutas. Por este motivo, brevemente estaremos realizando uma assembleia virtual para 
prepararmos a luta por nossa pauta de reivindicação a ser apresentada aos sindicatos dos 
empregadores ainda neste mês de outubro de 2020. 
 
João Pessoa, em 6 de outubro de 2020. 
 
A diretoria do SINTEENP-PB 
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