
EDITAL DE CONVOCAÇAO 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA VIRTUAL DE ALTERAÇÃO ESTATUTUTÁRIA DO 
SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DE SÃO FRANCISCO 
DO GUAPORE-RO 

Pelo presente Edital de Convocação, o Presidente do Sindicato dos Trabalhadores e 

Trabalhadoras Rurais de SÃO FRANCISCO DOGUAPORE –RO,entidade 

sindical de primeiro grau, inscrito no CNPJ:05.961.429/0001-69, com o número de 

processon°46216.000561/2017-31com endereço na Avenida Guaporé,  Bairro Cidade Alta 

Nº5203, CEP: 76935-000, Senhor Adenir Azevedo Martins, Brasileiro, Solteiro, 

trabalhador rural agricultor familiar, portador do RG:895438 SESDC/RO e CPF n°: 

772.758.882-20NIT n°21205156293, faz publicar o edital convocatório para em 

conformidade com o estatuto social deste sindicato e em observância ao Artigo 21 do 

mesmo e da portaria 17.593 de 24/07/2020 do ministério da economia, convocar a 

categoria dos 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 agricultoras que exerçam atividades 

individualmente ou em regime de economia familiar, na qualidade de pequenos e 

produtores, proprietários, posseiros, assentados, meeiros, arrendatários, comodatários e 

extrativistas, do Município de São Francisco do Guaporé/RO,para reunirem-se em 

Assembleia Geral Extraordinária virtual a ser realizada no dia 19 de Dezembro de 

2020, via Online no Aplicativo do Zoom,  com início em  Primeira convocação as 

11h00minou; em segunda convocação as 12h00mine terceira e ultima convocação ás 

13hs00min observando as regras prescritas no artigo: 17 do estatuto social,para discutir e  

deliberar a “seguinte ordem do dia”: 1) Alterar o estatuto deste sindicato quanto à categoria 

profissional dos trabalhadores e trabalhadoras rurais: assalariados e assalariadas rurais 

empregados permanentes, safrista, e eventuais na agricultura, criação de animais, silvicultura 

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 extrativista, nos termos do 

Decreto Lei 1166/1971, em área igual ou inferior a 02 (dois) módulos rurais no municipal de 

São Francisco do Guaporé–RO”2) Alterar o número da sede para: a) N° 3255; 3)  Outras 

alterações estatutárias decorrentes. 

 

SÃO FRANCISCO DO GUAPORE / RO 17 de NOVEMBRO 2020 

 

______________ 

Nome: Adenir Azevedo Martins 

CPF:772.758.882-20 

 

                                      Endereço: Linha 06 km 02 Porto Murtinho 


