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E D I T A L  

(CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NORMATIVA) 

O Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino Privado da Paraíba (SINTEENP-

PB), tendo em vista cumprir com os seus estatutos e as determinações constitucionais para assegurar 

o direito de quem quer contribuir com a campanha salarial e também o direito de quem não quer

contribuir, nos termos da cláusula quadragésima sexta da sentença normativa em vigor, torna 

público que a oposição ao desconto assistencial para custeio das despesas com a campanha salarial 

de 2019, referente aos empregados das escolas da educação básica e demais instituições de ensino 

com exceção das instituições de ensino superior, que entrará em vigor no dia 1º de maio de 2019, 

somente poderá ser feita por requerimento individual e por escrito do empregado interessado, 

protocolizado até as 17h do dia 15 de fevereiro de 2019, na secretaria do sindicato, sito à Av. 

General Osório, nº 109, Centro de João Pessoa. A oposição expressa ao desconto assistencial, nos 

termos e prazos deste edital, isenta o opositor de qualquer desconto com esse título, mas lhe subtrai 

o direito de liberação do trabalho nos dias de assembleias. Para quem não manifestar oposição e

usufruir do direito de liberação do trabalho nos dias das assembleias, será efetivado o desconto 

assistencial conforme deliberado em assembleia da categoria. 

A primeira assembleia geral da categoria, para discutir e deliberar sobre pauta de reivindicação, 

desconto assistencial e autorização para dissídio coletivo, fica desde já convocada para o dia 23 de 

fevereiro de 2019 (sábado) com início previsto às 09:00 horas e segunda convocação para às 10:00 

horas do mesmo dia, na sede do SINTEENP-PB, sito à Av. General Osório 109, Centro de 

João Pessoa, respeitando as deliberações das assembleias regionais realizadas nas delegacias 

regionais do sindicato. 

João Pessoa-PB, 01 de fevereiro de 2019. 
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