SINDICATO
DICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS
RURAIS DE PIMENTA BUENO, PRIMAVERA DE RONDÔNIA E
SAÕ FELIPE DO OESTE-RO.
OESTE RO. AV.PADRE ANGELO N°992,BAIRRO
JARDIM DAS OLIVEIRAS: FONE/FAX:(69)3451-7182
7182 CEP:76970CEP:76970
00 PIMENTA BUENO RONDÔNIA. CNPJ:84.559.277/0001
84.559.277/0001-49
EDITAL DE CONVOCAÇAO
O Sindicato dos Trabalhadores
Trabalhad
e Trabalhadoras Rurais de Pimenta Bueno e Região,
Primavera de Rondônia e são Felipe do Oeste/RO,
Oeste/
com endereço na Av. Padre Ângelo
n°992, Bairro Jardim das Oliveira convoca a todos os membros da categoria profissional
de trabalhadores e trabalhadoras rurais:: assalariados e assalariadas rurais empregados
permanentes, safristas, e eventuais na agricultura, criação de animais, silvicultura e
extrativismo
trativismo rural; e agricultores e agricultoras que exerçam atividades individualmente
ou em regime de economia familiar, na qualidade de pequenos e produtores,
proprietários, posseiros, assentados, meeiros, arrendatários, comodatários
comodatários e extrativistas,
no, do Município de Pimenta Bueno, Primavera de Rondônia e São Felipe do Oeste
/RO, para a Assembleia
ia Geral Ordinária a ser realizada no dia 14 de Abril de 2018 no
salão da Igreja Católica (Matriz) localizado av. Cunha Bueno Bairro dos Pioneiros
n.º171 no município de Pimenta Bueno/RO, com início em Primeira convocação as
13h00min 50%+1 (cinquenta
enta por cento mais um) dos (as) sócios (as) no pleno gozo de
seus direitos estatutários; Em segunda convocação as 14h00min com 30% (trinta por
cento) dos (as)sócios
sócios (as)

no pleno gozo
gozo de seus direitos estatutários e em
e terceira e

última convocação as 15h00m
h00mn obedecendo aos seguintes critérios: até 500 sócios
mínimos de 50 sócios (as) de 500, até1000 sócios, mínimo de 10% dos sócios em pleno
gozo de seus direitos estatutários; a partir de 1000 sócios mínimo de 5% dos sócios (as)
em pleno gozo de seus direitos estatutários,
estatutários para tratar
ratar da seguinte ordem do dia:
•
•

•

1) Alteração Estatutária para: Alterar a denominação para Sindi
Sindicato dos
Trabalhadores e Trabalhadoras
Trabalhadoras Rurais de Pimenta Bueno, São Felipe do
Oeste e Primavera de Rondônia;
Rondônia
2) Outras alterações estatutárias decorrentes.

Outros assuntos da categoria.
categoria

Pimenta Bueno/RO, 12 de Março 2018.

Presidente do Sindicato
Mailton Oliveira Dos Santos
CPF: 562.057.242-00
Endereço: Linha 48, LOTE 64/ 5

