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A direção da FITEM reali-
zou, no período de 26 a 28 
de setembro de 2016, a sua 
reunião administrativa tri-
mestral na Sede do Sindi-
cato dos Trabalhadores nas 
Indústrias Extrativas de Mi-
nerais não Ferrosos do Oes-
te do Pará – STIEMNFOPA, 
localizada em Porto Trom-
betas, município de Orixi-
miná, no Estado do Pará. O 
Vice-Presidente da FITEM, 
Jorge Luiz Campos, partici-
pou da mesa de abertura 
dos trabalhos da referida 
reunião.

A presença da FITEM na 
sede do STIEMNFOPA, cuja 
entidade dispõe de três di-
rigentes na direção da FI-
TEM — Jair Cohen Parana-
tinga, Valdeli S. Guimarães 
e Anderson da Silva Ferrei-
ra — cumpre a estratégia a-
dotada pela direção da Fe-
deração, de realizar as suas 
reuniões administrativas 
em sistema de rodízio nas 

sedes dos sindicatos filia-
dos, de forma a prestigiar e 
manter permanente inter-
locução com os seus diri-
gentes e trabalhadores. 
“Foi uma feliz coincidência 
a reunião da FITEM para o 
terceiro trimestre de 2016 
ter sido realizada na sede 
do STIEMNFOPA, cujos diri-

gentes foram recém-em-
possados para dirigir este 
importante sindicato filia-
do” afirmou José Luismar 
de Sousa, Tesoureiro da FI-
TEM, ressaltando a alegria 
de poder abraçar pessoal-
mente cada um dos diri-
gentes do STIEMNFOPA e 
parabenizá-los pelo impor-

tante trabalho que estão 
realizando em defesa dos 
direitos e interesses dos 
trabalhadores mineiros do 
Oeste do Pará, em especial 
os trabalhadores da Mine-
ração Rio do Norte, em Por-
to Trombetas.
AS MEDIDAS APROVADAS

Seguindo à risca as me-
tas estabelecidas em seu 
Planejamento Estratégico, 
a reunião da FITEM para o 
3º trimestre de 2016 apro-
vou importantes providên-
cias visando ao aperfeiçoa-
mento do seu processo 
administrativo e à consoli-
dação do seu papel na or-
ganização e no fortaleci-
mento dos sindicatos filia-
dos e, sobretudo, das cate-
gorias ainda não organiza-
das em sindicatos.

No âmbito administrati-
vo foram aprovadas medi-
das visando à substituição e 
ao remanejamento de diri-
gentes, priorizando alocá-

Direção da FITEM se reúne na sede do 
STIEMNFOPA em Porto Trombetas

FITEM mudando para melhor

Valciraldo Vasconcelos 
Glória, Presidente do 

SINTIEBEM, assume o cargo
de Conselheiro Fiscal.

Anderson da Silva Ferreira, 
do STIEMNFOPA, assumiu a 
Secretária de Imprensa e 

Comunicação.

Iran da Cunha Santos, 
Presidente do SINDIMINA-RJ 

assumiu a Secretaria de 
Formação Sindical.
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FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS TRABALHADORES NAS 
INDÚSTRIAS DA EXTRAÇÃO, PESQUISA E PROSPECÇÃO DE 

MINÉRIOS E METAIS BÁSICOS, METÁLICOS E NÃO METÁLICOS 

los na função ou cargo que 
lhes oportunizem melhor 
aproveitamento de suas vo-
cações e potencialidades. 
Foi aprovada, também, a 
contratação de recursos 
humanos especializados 
nas áreas de administra-
ção, contabilidade, comu-
nicação e marketing e di-
reito; a mudança da sede; 
a revisão do seu estatuto 
social de forma a adequar a 
sua “carta magna” às exi-
gências legais e modernizar 
o seu processo administra-
tivo; a criação e manuten-
ção de veículos de comuni-
cação impressos e eletrôni-
cos; a criação e manuten-
ção de página da FITEM na 
rede mundial de computa-
dores e canais de interlocu-
ção nas mídias sociais, co-
mo facebook, twitter, ins-
tagram e etc.

No âmbito político e sin-
dical, a direção da FITEM 
aprovou medidas visando à 
ampliação qualitativa e 
quantitativa do alcance de 
sua representação e ações 
políticas, por intermédio 

do redimensionamento de 
suas instâncias decisórias 
de forma a contemplar e 
absorver novas entidades e 
lideranças; a celebração de 
parcerias em nível nacional 
e internacional com o obje-
tivo de garantir aos sindica-
tos filiados e seus dirigen-
tes o acesso à adequada 
formação administrativa, 
política e sindical para me-
lhorar, conseqüentemente, 
as ações dos seus sindica-
tos. Elias Soares Pintado, 
Consultor da CNQ/CUT, se-
rá responsável pela forma-
tação e agendamento das 
atividades de formação e 
capacitação para os sindi-
catos filiados e seus diri-
gentes, de maneira que o 
conteúdo programático de 
cada curso atenda as de-
mandas apresentadas pelos 
sindicatos, e as datas dos 
eventos sejam adequadas 
às agendas de cada entida-
de solicitante.

A COMISSÃO DE 
TRABALHO

Para implementar as me-
didas aprovadas, a direção 
da FITEM designou uma Co-
missão de Trabalho com-
posta por José Luismar de 
Sousa, Tesoureiro da FITEM 
e Presidente do SINDIMINA-
SE/AL/PE/PI; Jair Cohen 
Paranatinga, Secretário de 
Assuntos Jurídicos da FI-
TEM e Diretor Presidente 
do STIEMNFOPA; Valdeli 
Guimarães, Secretária de 

Organização e Política Sin-
dical da FITEM e Diretora 
Secretária Geral STIEMN-
FOPA; e Francisco Costa Li-
ma, Diretor Adjunto da FI-
TEM e Diretor Vice-Presi-
dente do SINDIMINA-RJ. 

A referida Comissão de 
Trabalho receberá assesso-
ramento técnico de Elias 
Soares Pintado, Consultor 
Técnico da Confederação 
Nacional do Ramo Químico 
(CNQ/CUT) e do Jornalista 
e Assessor João Cardoso Ca-
pelão Neto, responsável 
pelo Setor de Relações Tra-
balhistas e Sindicais e Co-
municação Institucional do 
SINDIMINA-SE/AL/PE/PI.

A CUT/PARÁ 
PARTICIPA DA REUNIÃO
Convidada para partici-

par da abertura da 3ª Reu-
nião Trimestral da FITEM, a 
Executiva Estadual da Cen-

tral Única dos Trabalhado-
res do Estado Pará enviou o 
companheiro Martinho Sou-
za (foto à esquerda), Se-
cretário de Organização da 
CUT/Pará, que em seu dis-
curso fez análise dos aspec-
tos políticos e econômicos 
da conjuntura atual do país 
e dos desafios que se apre-
sentam ao movimento sin-
dical brasileiro em face das 
mudanças prejudiciais aos 
trabalhadores que serão 
impostas pelo governo gol-
pista de Michel Temer, que 
visam à retirada de direi-
tos, ao arrocho salarial e à 
precarização das condições 
de segurança e saúde no 
trabalho. A próxima reu-
nião da FITEM será no Sin-
dicato dos trabalhadores 
nas Indústrias Extrativas de 
Paracatu e Vazante, em Mi-
nas Gerais.

Comissão de Trabalho
A partir da esquerda: José Luismar de Sousa - SINDIMINA-SE/AL/PE/PI; Jair Cohen Paranatinga e Valdeli Guimarães - STIEMNFOPA; 

Francisco Costa Lima - SINDIMINA-RJ; Elias Soares Pintado - Consultor Técnico da CNQ/CUT; e João Cardoso Capelão Neto - 
jornalista e Assessor de Relações Trabalhistas e Sindicais e Comunicação Institucional do SINDIMINA-SE/AL/PE/PI.
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Valdeli Guimarães (STIEMNFOPA), Maria Lúcia Brito (SINTIEBEM)
e Viviane Batista Fagundes, Vice-Presidente do Sindicato dos

Trabalhadores nas Indústrias Extrativas de Paracatu e 
Vazante-MG: O protagonismo feminino nos debates da FITEM.


