
SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BREJO DOS SANTOS - PB 

Rua Antônio Benjamin da Cruz, n° 644 centro, Brejo dos Santos-PB  

CNPJ: 09.222.670/0001-27 

 

ELEIÇÕES SINDICAIS 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

Pelo presente Edital faço saber que no dia 15 de junho de 2018, no período das 

08:00h às 15:00h, na Rua Antônio Benjamin da Cruz, n° 644 centro, Brejo dos 

Santos-PB, será realizada a eleição do Sindicato dos Trabalhadores Rurais desse 

Município, para composição da sua Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados(as) 

Representantes e respectivos(as) suplentes junto ao Conselho da Federação dos 

Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado da Paraíba - 

FETAG-PB, a quem está filiada esta entidade, ficando aberto o prazo de 15 (quinze) 

dias para o registro de chapas, que se iniciará a partir da data de publicação do 

Aviso Resumido deste Edital em jornal. O requerimento acompanhado de todos os 

documentos exigidos para o registro de chapas deverá ser dirigido a Presidente da 

Entidade, nos termos do Estatuto Social, podendo ser assinado por quaisquer dos 

candidatos componentes da chapa. A Secretaria da Entidade, funcionará, no período 

destinado ao registro de chapas, no horário de 07:00h as 11:00h, onde se 

encontrará à disposição dos interessados pessoa habilitada para o atendimento, 

prestação de informações concernentes ao processo eleitoral, recebimento de 

documentação e fornecimento do correspondente recibo. A impugnação de 

candidaturas deverá ser feita no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da publicação da 

Relação Nominal das Chapas Registradas. Caso não seja obtido o “quórum” em 

primeira convocação, a eleição, em segunda convocação, será realizada no dia 22 

de junho de 2018. Em caso de empate entre chapas, realizar-se-á novo pleito 15 

dias após a eleição. 

A ELEIÇÃO SERÁ REALIZADA DE 08:00 ÀS 15:00 HORAS. 

 

Brejo dos Santos - PB, 08 de maio de 2018. 

 

 
FRANCISCO DE FREITAS SILVA 

Presidente 

 

 


