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O Sindicato dos Fotógrafos e 
Cinegrafistas do Estado do Pará 
ganhou registro do Ministério 
do Trabalho e Emprego. Com o 
aval, a entidade passou a repre-
sentar a categoria enquadrada 
no documento como “Econô-
mica 3. Grupo Sindical Fotógra-
fos Profissionais Autônomos”, 
do plano da Confederação Na-
cional do Comércio/CNC”, com 
base no território paraense. O 

Sindicato tem sede em Belém, 
na rua Boaventura da Silva, 
1.440, no bairro de Fátima. O 
presidente Raimundo Bezerra 
Neto comemorou o despacho 
do MTE. “Agora, vamos traba-
lhar pela nossa categoria”, disse.

O processo de solicitação do 
registro tramitou desde 2010 e 
foi assinado por Leonardo Ca-
bral Dias, coordenador-geral 
de Registro Sindical do Minis-

Avanço para categoria
SINDICATO DOS FOTÓGRAFOS E CINEGRAFISTAS DO PARÁ OBTÉM REGISTRO EM MINISTÉRIO

TRABALHO

A Polícia Militar do Pará di-
vulgou ontem, por meio do Di-
ário Oficial do Estado (DOE), a 
classificação final preliminar e 
o resultado definitivo da etapa 
de investigação de antecedentes 
pessoais do concurso público 
para admissão ao curso de for-
mação de praças. Os candidatos 
considerados inaptos na ava-
liação de antecedentes podem 
consultar o motivo no site www.
portalfadesp.org.br.

Com a divulgação do resulta-
do final preliminar, os candidatos 
têm das 10 horas de hoje (5) até as 
17 horas de sexta-feira (7) para 
interpor recurso on-line. O cer-
tame abriu 2 mil vagas.

Na mesma edição, disponí-
vel no site www.ioepa.com.br, a 
Universidade do Estado do Pará 
(Uepa) convocou para matrícula 
os alunos classificados no Prosel 
2017 e no Prise - Subprograma 
XVIII (3ª Etapa). As inscrições 
serão realizadas hoje e amanhã, 
das 8 às 14h. A relação dos can-
didatos pode ser visualizada no 
site www.uepa.br.

PM-PA solta 
classifi cação
preliminar 
de concurso

  Bezerra Neto e Ribamar Sousa
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tério do Trabalho, em Brasília. 
No despacho, o documento 
ressalta que reconhece a atu-
al diretoria com os seguintes 
membros: Raimundo Bezerra 
Neto, presidente; José de Ri-
bamar Souza, vice-presidente; 
Evandro Nery da Silva, tesou-
reiro; além de outros partici-
pantes do Conselho, Fiscal, Se-
cretaria-Geral e suplentes.

O presidente disse esta se-
mana, em Belém, que vai con-
vocar a categoria pra anunciar 
e falar da importância do re-
gistro sindical concedido pelo 
Ministério do Trabalho e como 
serão desenvolvidas as ações 
para regulamentar a categoria já 
mediante a legalização do MT. 
“Queremos fazer o melhor para 
nossa categoria e agora com 
esse registro ganhamos mais 

confiança para seguir adian-
te e melhorar as condições de 
nossos direitos como categoria 
profissional”, destacou. Quem 
quiser mais informações pode 
enviar e-mail para sindifotoci-
nepa@gmail.com.


