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Estiagem suspende moagem na 
unidade de Itápolis da Cutrale

A unidade de Itápolis da Cutrale estará com as atividades suspen-
sas nesta safra. A informação é do presidente do Sindicato da Ali-
mentação de Catanduva e região (Sinal), Marcelo dos Santos Araú-
jo.
De acordo com ele, nesta segunda-feira (19/07), a direção da em-
presa entrou em contato com o Sindicato para informar a decisão.
“Estava tudo pronto para iniciar a moagem da laranja: a fábrica 

preparada e funcionários contratados, mas as condições climáti-
cas não contribuíram”, explica.
Araújo afirma que a Cutrale tomou a decisão devido à estiagem, 
que resultou em pouca oferta de laranja para ser processada ou 
frutos muito pequenos.
Com isso, alguns funcionários serão remanejados para outras uni-
dades.

Assembleia Extraordinária  
Edital de Convocação 

 

Pelo presente edital, o Sindicato dos Trabalhadores nas Usinas de Açúcar, nas Indústrias de Suco Concentrado, do Café Solúvel, 
dos Laticínios e da Alimentação de Catanduva e Região, com base territorial constituída pelos seguintes municípios do Estado 
de São Paulo: Catanduva, Borborema, Ariranha, Catiguá, Elisiário, Ibirá, Irapuã, Itajobi, Itápolis, Marapoama, Novais, Novo 
Horizonte, Palmares Paulista, Paraíso, Pindorama, Sales, Santa Adélia, Tabapuã, Uchoa, Urupês e Vista Alegre do Alto, por seu 
Presidente, convoca todos trabalhadores integrantes da categoria profissional representado pelo Sindicato a participarem da 
Assembleia Geral, a realizar se no dia 26 de julho de 2021, em nossa sede na rua Alagoas 123, centro de Catanduva, em primeira 
convocação, às 09h00, e não havendo número legal, com qualquer número de pessoas, às 10h00, em segunda convocação, a fim 
de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Leitura, Discussão e Aprovação da ata da assembleia anterior; b) Discussão 
e Aprovação da Venda do carro Marca/Modelo Chev / SPIN 1.8L ACT Ano: 2014 modelo 2015 Placa: FTN 6115  do Sindicato; 
c) Autorização para a compra de outro carro; d) Conforme os artigos 21º Assembléia geral, 41º Atribuição do presidente, letra 
“f ” e Artigo 70º Aquisição ou venda, do Estatuto Social da entidade sindical. MARCELO DOS SANTOS ARAÚJO Presidente 
do Sindicato.

Catanduva-SP, 21 de julho de 2021.
 

MARCELO DOS SANTOS ARAÚJO. 
Presidente do Sindicato


