
 

SINDICATO DOS TRABALHADORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE BOM JARDIM/PE  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 

RATIFICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA ATA DE FUNDAÇÃO. O Sindicato dos Trabalhadores da 

Agricultura Familiar de Bom Jardim - SINTRAF, CNPJ: 42.928.265/0001-02, com sede na Av. do 

Asfalto, s/n, Bonfim, Zona Urbana, CEP: 55.730.000, neste, ato representado pelo seu presidente 

André Andeson da Silva, CPF: 012.024.537-57, NIT: 268.78297.68-9, residente na Av. do Asfalto, 

s/n, Zona Urbana, CEP: 55.730.000, neste Município, convoca toda categoria profissional dos 

trabalhadores na agricultura familiar, associados em dia com suas obrigações sociais estatutárias, bem 

como aqueles proprietários ou não, incluindo os aposentados ativos e inativos, os assentados, 

quilombolas, arrendatários, cessionários, comodatários, extrativistas e pescadores artesanais, meeiros, 

parceiros, possuidores ou usufrutuários, que trabalhem individualmente ou em regime de economia 

individual, assim entendido o trabalho dos membros da mesma família, indispensável à própria 

subsistência e executado em condições de mutua dependência e colaboração, ainda que com a ajuda 

eventual de terceiros conforme o decreto Lei nº1.166/71, até o limite de dois módulos rurais dos 

Município de Bom Jardim do Estado de Pernambuco, para ASSEMBLÉIA GERAL 

EXTRAORDINÁRIA DE RATIFICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA ATA DE FUNDAÇÃO. Ocorrida 

em 22 de junho de 2021 a ser realizada no dia 13 de setembro de 2021, tendo como local a sala de 

reuniões da sede localizada na Av. do Asfalto, s/n, Bonfim, CEP: 55.730.000, neste Município, as 13h 

em primeira convocação com presença de 30% dos associados, as 13h30 min em segunda convocação, 

com a presença de 20% dos associados e, em terceira e ultima convocação, com a presença de 10% dos 

associados para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Ratificação da eleição, apuração dos 

votos e posse da Diretoria e Conselho Fiscal, ocorrida em 22 de junho de 2021; 2) Filiação à Federação 

dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Estado de Pernambuco-FETRAF e a Confederação 

Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar do Brasil – CONTRAF-Brasil; 

3) Filiação a Central Única dos Trabalhadores – CUT; 4) Assuntos gerais de interesse da categoria. 

Bom Jardim/PE, 10 e agosto de 2021.                                .              ANDRÉ ANDESON DA SILVA -

Presidente do Sindicato.  


