
 
 
 

 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
A diretoria do Sintero – Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado de 
Rondônia, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 20 do Estatuto da entidade, 
convoca os trabalhadores em educação para Assembléia Geral Extrardinária a ser 
realizada em todo o Estado, conforme calendário abaixo: 
Regional Norte: dia 08 de março de 2017 às 09 horas em primeira convocação e às 09:30 
em segunda convocação, na Sede Administrativa, localizada na Rua Rui Barbosa, nº 713, 
Bairro Arigolândia, na cidade de Porto Velho, Estado de Rondônia; Regional Mamoré: dia 
08 de março de 2017 às 10 horas em primeira convocação e às 10:30 em segunda 
convocação, na sede da Regional, localizada na Avenida 15 de Novembro, nº 204, Bairro 
Serraria, na cidade de Guajará-Mirim; Regional Estanho: dia 08 de março de 2017, às 
15:30 em primeira convocação e às 16 horas em segunda convocação, na sede da 
Regional, localizada na Avenida JK, 2715 Setor institucional, na cidade de Ariquemes; 
Regional Centro I: dia 08 de março de 2017 às 15:30 em primeira convocação e às 16 
horas em segunda convocação, na sede da Regional, localizada na Rua Jorge Teixeira, nº 
53, Setor 7, na cidade de Jaru; Regional Centro II: dia 08 de março de 2017 às 15 horas 
em primeira convocação e às 15:30 em segunda convocação, na sede da Regional, 
localizada na Rua Gerolino, nº 27, Bairro Alvorada, na cidade de Ouro Preto do Oeste; 
Regional Rio Machado: dia 07 de março de 2017, às 15:30 em primeira convocação e às 
16 horas em segunda convocação, na sede da Regional, localizada na Rua Hermínio 
Victoreli, nº 53, centro, na cidade de Ji-Paraná; Regional Café: dia 08 de março de 2017, 
às 15:30 em primeira convocação e às 16 horas em segunda convocação, na sede da 
Regional, localizada na Avenida Cuiabá, nº 1.734, Centro, na cidade de Cacoal; Regional 
Apidiá, dia 08 de março de 2017, às 09:30 em primeira convocação e às 10 horas em 
segunda convocação, na sede da Regional, localizada na Avenida Presidente Dutra, nº 
880, centro, na cidade de Pimenta Bueno, e às 16 horas em primeira convocação e às 
16:30 em segunda convocação na cidade de Espigão do Oeste; Regional da Mata: dia 08 
de março de 2017, às 09:15 em primeira convocação e às 09:45 em segunda convocação, 
na sede da Regional, localizada na Rua Guaporé, nº4.458, centro, na cidade de Rolim de 
Moura; e Regional Cone Sul: dia 08 de março de 2017, às 15:30 em primeira convocação 
e às 16 horas em segunda convocação, na sede da Regional, na Avenida Capitão Castro, 
nº. 4852, Centro, na cidade de Vilhena; dia 09 de março de 2017, às 09:30 em primeira 
convocação e às 10 horas em segunda convocação, na cidade de Colorado do Oeste; dia 
09 de março de 2017, às 15:30 em primeira convocação e às 16 horas em segunda 
convocação, na cidade de Cerejeiras; dia 10 de março de 2017, às 10 horas em primeira 
convocação e às 10:30, na cidade de Pimenteiras: e dia 10 de março de 2017, às 15 
horas em primeira convocação e às 15:30 em segunda convocação, na cidade de 
Corumbiara. 
Pauta: 1) esclarecimentos sobre a proposta de reforma da previdência; e 2) deliberação 
de greve geral a partir do dia 15 de março de 2017. 
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