
 
                        

                               
 
 

 
 

ASSEMBLÉIA GERAL ELEITORAL DO SINDICATO DE TRABALHADORES E 
TRABALHADORAS RURAIS DE JARU-RO 

DATA: 15 DE DEZEMBRO DE 2017. 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

 
O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Jaru - RO, situado na Rua 

João Batista, 2891, Setor 01. Convoca todos os membros em dias com suas contribuições 
estatutárias da categoria de trabalhadores e trabalhadoras rurais: assalariados e assalariadas 
rurais empregados permanentes, safristas, e eventuais na agricultura, criação de animais, 
silvicultura e extrativismo rural; e agricultores e agriculturas que exerçam atividades 
individualmente ou em regime de economia familiar, na qualidade de pequenos produtores, 
proprietários, posseiros, assentados, meeiros, parceiros, arrendatários, comodatários e 
extrativistas, do município de Jaru – RO, para Assembleia Geral Eleitoral: a realizarem-se 
no dia 15 de Dezembro de 2017, com início as 08:00hs(oito horas) e término as 
17:00hs(desessete horas), Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Jaru, Sito 
na Rua João Batista, 2891 – Centro e na Sub-Sede do Distrito de Tarilãndia, Sito na Avenida 
Francisco Vieira de Souza, s/n – Centro. Sendo a primeira convocação às 08:00hs (Oito 
horas) com metade mais um (50%+1) dos sócios (as) no pleno gozo de seus direitos 
estatutários, em segunda convocação às 08:30 horas (Oito horas e trinta minutos) com 30% 
(trinta por cento) dos sócios (as) no pleno gozo de seus direitos estatutários, Em terceira e 
última convocação às :09:00 hs  (nove horas) com 5% dos sócios (as) em pleno gozo de seus 
direitos estatutários; Do processo Eleitoral; O prazo para registro de chapas será de 10 
(dez) dias úteis antes da realização da assembléia geral. Horário e funcionamento da 
secretaria das 08:00 horas às 12:h00min horas e das 14:00 às 17:00 horas na sede do 
STTR de  segunda às sextas feiras,  onde Iremos tratar da seguinte ordem do dia:  
Eleição da Nova Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadores Rurais de 
Jaru.  

 
Jaru/RO, 13 de Novembro de 2017. 

 
 

                   
 

ANTONIO FRANCISCO 
PRESIDENTE 

CPF 294.951.562-20 

SINDICATO DOS TRABALHADORES (AS) RURAIS DE JARU 
Rua João Batista, 2891 – Setor 01 - Centro, 

Cep: 76.890-000 - Fone/Fax: (69) 3521-2662 –       Jaru – Rondônia 
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