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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras 
Rurais de Presidente Médici – RO, Sr. Antonio Machado de Souza, no 
uso das atribuições de lhe são conferidas pelo Estatuto Social, 
CONVOCA todos os trabalhadores e trabalhadoras rurais, ativos e 
inativos: assalariados e assalariadas rurais, empregados permanentes, 
safristas, e eventuais na agricultura, criação de animais, silvicultura, 
hortifruticultura e extrativismo rural, agricultores e agricultoras que 
exerçam atividades individualmente ou em regime de economia familiar, 
na qualidade de pequenos produtores, proprietários, posseiros, 
assentados, meeiros, parceiros, arrendatários, comodatários e 
extrativistas, que estejam em dias com suas obrigações sindicais a 
votarem na escolha de uma NOVA DIRETORIA PARA O PLEITO DE 
2018 A 2021. 

 
Data da Eleição: 17 de novembro de 2017; 
Horário de início da votação:  
a) Em primeira convocação às 08h00min com metade mais um 

(50%+1) dos sócios (as) no pleno gozo de seus direitos estatutários; 
b) Em segunda convocação às 09h00min com 30% (trinta por cento) 

dos sócios (as) no pleno gozo de seus direitos estatutários;  
c) Em terceira e última convocação às 10h00min com o mínimo de 5% 

dos sócios (as) em pleno gozo de seus direitos estatutários. 
Horário de encerramento da votação: à s 16 horas do mesmo dia, ou 
após o ultimo sócio ter votado, obedecendo ao Art. 91 do Estatuto Social 
Prazo para apresentação e registro de chapas: até dia 01/11/ 2017 das 
07h30min às 16h30min, de segunda a quinta-feira e nas sextas-feiras das 
07h30min às 15h00min, na Secretaria do STTR. 
Local para votação: 
Sede do STTR: Av. Porto Velho nº 1701 – Bairro Ernandes Gonçalves, 
na cidade de Presidente Médici/RO; 
 

Para maiores informações, na Secretaria do Sindicato dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Presidente Médici – RO. 
 
 
 

Presidente Médici – RO, 16 de outubro de 2017. 
 
 
 

Antonio Machado de Souza 
Presidente do STTR 


