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NOTA DE REPÚDIO DO SINTEENP-PB AOS DECRETOS DE VOLTA ÀS AULAS PRESENCIAIS 
 
 
O SINTEENP-PB vem publicamente expressar o seu repúdio aos decretos irresponsáveis dos 
gestores públicos reacionários, como o governador João Azevedo, e os prefeitos que agem da 
mesma forma em relação à saúde dos profissionais de educação, que autorizaram o retorno às 
aulas presenciais e mantêm essa decisão para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental, mesmo 
com o fato de a maioria dos municípios paraibanos se encontrar nas fases vermelha e laranja, e 
sem nenhuma explicação de ordem sanitária e epidemiológica para a continuidade de aulas 
presenciais nos citados segmentos, uma vez que o índice de contaminação em crianças vem 
aumentando consideravelmente, aliado a uma situação de pré-colapso na rede hospitalar do 
estado.  
O nosso repúdio se estende também ao Sindicato Patronal (SINEPE-PB) e aos empregadores 
mercenários e hipócritas que, oportunamente se aproveitam da situação e se isentam de suas 
responsabilidades ao abrir suas escolas e transformá-las em centros de propagação da morte, 
tendo em vista que educadores e pais de alunos já morreram após o retorno às aulas presenciais. 
A população paraibana está morrendo à míngua nos hospitais, aguardando uma vaga ou sendo 
transferida de cidade em busca de conseguir internação. Enquanto isso, as escolas particulares são 
autorizadas a funcionar e os professores estão morrendo para poder garantir os seus empregos, 
sendo substituídos como meras peças de uma máquina cruel e desumana. 
Nós, trabalhadores da educação, exigimos que o retorno às aulas presenciais somente ocorra após 
sermos devidamente vacinados e estarmos imunizados ao coronavírus. Enquanto isso, defendemos 
a prática do ensino remoto, com os professores e as professoras ministrando aulas na segurança 
dos seus lares, garantindo e viabilizando a continuidade do processo ensino-aprendizagem. 
Finalmente, conclamamos todos os trabalhadores e trabalhadoras da educação a denunciar as 
inúmeras irregularidades trabalhistas e na biossegurança, nesse crítico momento de pandemia ao 
nosso Sindicato ou ao Ministério Público para que possamos agir, apesar das limitações das leis 
impostas por esses governantes genocidas. 
 
 
 
 
 

João Pessoa, 15 de março de 2021. 
 
 
 

A diretoria do SINTEENP-PB 
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