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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DOS TRABALHADORES EM ACADEMIAS 
DE GINÁSTICAS E DEMAIS EMPRESAS DE PRÁTICA ESPORTIVA  
 
 
A diretoria do sindicato dos trabalhadores em estabelecimentos de ensino privado da Paraíba – 
SINTEENP-PB, no uso de suas atribuições estatutárias e também com fundamento na legislação 
pertinente a matéria, convoca todos os trabalhadores em academias de ginásticas e demais 
empresas de prática esportiva, em sua base territorial, para a realização de uma ASSEMBLEIA 
GERAL VIRTUAL, a ser realizada no dia 18 (dezoito) de setembro de 2020, uma sexta feira, com 
início exatamente as 11 (onze) horas, pelo sistema google meet,  com o link sendo disponibilizado 
a partir das 10:50 h (dez horas e cinquenta minutos) no site eletrônico do sindicato (www.sinteeenp-
pb.org.br). A assembleia vai discutir e deliberar sobre a seguinte pauta: 01 – Informações sobre a 
legislação pertinente; 02 – Deliberação sobre a pauta de reivindicações da categoria a ser 
apresentada ao sindicato patronal para celebração de nova convenção coletiva de trabalho; 03 – 
Autorização para a diretoria ingressar com dissídio coletivo; 05 – Formas de contribuições sindicais. 
Pelo fato de se tratar de assembleia virtual que não exige deslocamento para o local da assembleia, 
os empregadores liberarão os empregados no horário da assembleia, não havendo necessidade de 
fechamento das unidades neste dia conforme as convenções anteriores estabeleciam.  
Conforme acordo entre sindicato dos empregadores e sindicato dos empregados, as empresas 
poderão funcionar em regime de ponto facultativo aos empregados, no intervalo que vai das 11 às 
13 horas, assegurando àquele que participar da assembleia o direito de gozar seu intervalo para 
almoço em outro horário. 
 
 
João pessoa, em 14 de setembro de 2020. 
 
A diretoria do SINTEENP-PB 
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