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Conselho da FETAERGO 
aprova previsão orçamentária para o ano de 2018

A FETAERGO realizou no 
dia 07 de dezembro do cor-
rente ano uma Assembleia 

Geral Ordinária e Extraordinária 
em seu auditório, em Goiânia. Li-
deranças de todos os Sindicatos dos 
Trabalhadores Assalariados e Em-
pregados Rurais ligados à Federação 
participaram das atividades do dia.

Entre os assuntos em pauta fo-
ram: apreciação e deliberação refe-
rente à previsão orçamentária para 
o ano de 2018; planejamento para o 

ano de 2018, entre outros assuntos.
Os dirigentes dos Sindicatos de 

Trabalhadores Rurais que integram 
o Conselho de Representantes da 
FETAERGO e que participaram da 
Assembleia Geral ouviram atenta-
mente as propostas de ações da Fe-
deração para o ano 2018. De todas 
as ações apresentadas durante as-
sembleia, o conselho aprovou, por 
unanimidade, a proposta orçamen-
tária da entidade para o próximo 
ano.

O conselho aprovou também a 
criação de uma secretaria específica 
de “Acordos e Convenções Coleti-
vas de Trabalho”. Como sugestão do 
nome do Adão Donizete, atual vice-
-presidente da Fetaergo, ele irá de-
sempenhar a função, a partir do dia 
08 de janeiro de 2018.

A reunião contou com a presença 
de dirigentes sindicais dos

sindicatos ligados à federação, 
com os diretores da Fetaer e seus as-
sessores.
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Enfim, mais uma etapa vencida. Mais um ano encerrado, com todas 
as responsabilidades cumpridas. Nosso trabalho é incansável. Acredita-
mos, valorizamos e compartilhamos nossos desafios e buscas levantan-
do sempre nossa bandeira em defesa do Trabalhador e da Trabalhadora 
empregado(a) assalariado(a) rural de forma focada e dedicada.

E, assim, ao fim de um ano, a gente abraça, se despede, parabeniza, 
torce pelo esforço contínuo, pelo compromisso, pelo interesse em bus-
car nossos direitos e sustentabilidade. Nosso sentimento é de real feli-
cidade por construir e reconstruir esta Federação que carrega no nome 
sua essência: FETAERGO.

A todos os nossos parceiros, assessores, funcionários, diretores, nos-
so desejo de ser a realização também uma extensão deste imenso entu-
siasmo pela construção de um mundo melhor e mais justo.

Feliz Natal, Boas festas e até 2018.
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