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                                                  EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Nova União - RO,  situado  
na Rua Altino Inácio, nº 2000, Bairro Centro, Nova Uniao-RO. Convoca todos os 
membros 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 Nova União – RO, para Assembléia Geral Ordinária: a realizar-se no 
dia 22 de Março 2018,  com início as 08h00(oito horas) e termino as 13:h00(Treze 
Horas), No Barracão da Sindicato, sito a Rua Altino Inácio, nº 2000, Nova União– RO. 
Sendo em  primeira convocação às 08h00  (oito horas) com metade mais um (50%+1) 
dos sócios (as) no pleno gozo de seus direitos estatutários, em segunda convocação às 
09h00  horas (Nove   horas) com 30% (trinta por cento) dos sócios (as) no pleno gozo 
de seus direitos estatutários, Em terceira e última convocação às  10h00  (Dez horas) , 
obedecendo aos seguintes critérios: ate 500 sócios , mínimo de 50 sócios(as) de 500 a 1000  
sócios mínimo de 10% dos sócios (as) em pleno gozo de seus diretos estatutários a Partir de 
1000 sócios mínimo de 5% dos sócios em pleno gozo de seus direitos estatutários.. Que irá 
tratar da seguinte ordem do dia:  
 

� Informes; 
� Avaliação das ações realizadas no ano de 2017; 
� Prestação de Contas do exercício 2017; 
� Planejamento e Previsão Orçamentária 2018; 
� Outros assuntos de interesse da categoria. 

 
                                                      

 
 

Nova União - RO, 27 de Fevereiro de 2018. 
 
 
 

Presidenta do Sindicato 
LUCIENE BARBOSA DE ASSIS 

CPF: 650.925.032-20 
Endereço: Ass. Palmares 


