
 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

O Sindicato dos Professores de Macaé e Região - SINPRO MACAÉ E REGIÃO, 
com base territorial nos municípios de Macaé, Carapebus, Quissamã, Conceição 
de Macabu, Rio das Ostras, Casimiro de Abreu, Silva jardim e Rio Bonito , com 
sede na Rua Teixeira de Gouveia, nº 1.051, Centro, Macaé/RJ, em conformidade 
com o seu Estatuto e por sua PRESIDENTE abaixo assinado, CONVOCA todos 
os professores filiados ou não ao sindicato,  da Educação Infantil à Educação 
Superior e cursos livres, do setor privado dos municípios de Macaé, Rio das 
Ostras, Casimiro de Abreu, Conceição de Macabu, Quissamã, Carapebus , Silva 
Jardim e Rio Bonito , para  participarem da  ASSEMBLEIA  GERAL  ORDINÁRIA 
VIRTUAL UNIFICADA  , a ser realizada no dia 10 de Outubro de 2020 (sábado),  
com primeira convocação às 14h, e segunda e última convocação às 14h30, com 
qualquer número , por meio virtual , mediante ao aplicativo “Google Meet”, sendo 
certo que o convite será encaminhada pelo Sinpro Macaé e Região aos 
professores e professoras, para discussão e deliberação dos seguintes temas:  

• Debater sobre as condições de trabalho necessárias para o 
restabelecimento das atividades presenciais. 

 
• Debater e deliberar sobre a conveniência de manutenção de paralisação 

das atividades em defesa da saúde dos trabalhadores (as),  da vida e do 
emprego, caso os representantes governamentais autorizem o retorno às 
aulas.  

 
 
Esta convocação é feita nos termos da Lei 7783, de 28 de junho de 1989 e na 
forma do ESTATUTO. 

 
PARTICIPAÇÃO DA  ASSEMBLEIA :  Os/as professores/as  deverão até o dia 
09 de Outubro (sexta-feira), até às 20 horas, solicitar a sua inscrição 
preenchendo o Formulário disponível no Site do Sinpro ( 
http://www.sinpromacae.com.br/inscricao-assembleia-dia-10-10-2020-em-
defesa-da-vida/), informando nome completo, CPF, Identidade, instituição que 
trabalha,  telefone para contato, após confirmarmos os dados,   enviaremos o 
LINK pessoal e intransferível para a participação.  

 
 

Macaé, 01 de Outubro de 2020. 
 

GUILHERMINA ROCHA  
Presidente do SINPRO MACAÉ E REGIÃO 

 

 

 


