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m edital publicado no último dia E27 de agosto, o STIEMNFOPA 
convoca os trabalhadores 

associados quites com suas obrigações 
definidas no Estatuto Social do sindicato 
para participarem do processo que elegerá a 
nova direção da entidade.

Com sua participação efetiva no proces-
so eleitoral, os trabalhadores sindicalizados 
impedem continuidade nos trabalhos de 
defesa dos direitos da categoria e demons-
tram aos patrões a nossa unidade e disposi-
ção de luta para manter nossas conquistas e 
estabelecer condições dignas e humanas de 
trabalho. Convocamos os trabalhadores 
para uma votação plena em primeiro turno, 
evitando descontinuidade de trabalho e 
gastos desnecessários com um segundo ou 
terceiro escrutínio eleitoral.

Com a publicação do edital, cumprindo 
todos os preceitos estatutários da entidade, 
abrem-se os prazos e condições que devem 
ser cumpridos para credenciar os trabalha-
dores que conduzem as lutas da categoria. 
Confira os prazos:

Inscrição de chapas: 1º a 10/setembro
Impugnações: 14 a 16/setembro
Votação 1º turno: 5 a 7/outubro 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO SINDICAL
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS  
EXTRATIVAS DE MINERAIS NÃO FERROSOS DO OESTE DO 
PARÁ – STIEMNFOPA, pessoa jurídica de direito privado, entidade 
sindical de primeiro grau, inscrita no  - CNPJ/MF nº 
23.060.684/0001-12, com Sede Social no Largo Mangabeira, nº  
05, Vila Velha, Distrito de Porto Trombetas, município de 
Oriximiná/PA, nesse ato representado por seu Diretor Presidente- 
JAIR COHEN PARANATINGA, portador da Cédula de Identidade nº 
1493862, inscrito no CPF nº 255.422.568-05, no uso de suas 
atribuições estatutárias, com fulcro no Artigo 78 do Estatuto Social, 
convoca todos os associados quites com suas obrigações sindicais, 
para votar e ser votado nas eleições para Diretoria Plena e 
Conselho Fiscal que realizar-se-á em primeiro turno nos dias 05, 06 
e 07 de outubro de 2020; caso não atingido o quórum em segundo 
turno nos dias 12, 13 e 14 de outubro de 2020 e caso necessário no 
terceiro turno nos dias 19, 20e 21 de outubro de 2020 de 2020, 
haverão urnas fixas na Sede Social, Minas do Aviso, Porto e urnas 
itinerantes, bem como na sub sede de Juruti e instalações da 
ALCOA. O prazo para inscrição de chapas será do dia 1º a 10 de 
setembro de 2020, no horário das 9:00 às 16:00 diretamente na 
Sede Social, no endereço acima declinado.  O prazo de 
impugnações de candidaturas fluirá de 14 a 16 de setembro de 
2020. 

Porto Trombetas, Oriximiná-PA, 27 de agosto de 2020
Presidente – Jair Cohen Paranatinga


