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Venha participar da Reunião
dos Aposentados. Dia 03/03/09
às 10:00 horas no Sindicato
Os aposentados e pensionistas associados ao Sindipetro-Caxias se reúnem sempre na primeira
terça-feira de cada mês no Sindicato para discutir as reivindicações sobre Petros, AMS, Previdência
e ainda para se confraternizar. Trimestralmente após a reunião acontece um churrasco, o primeiro
será no dia 3 de março, e os próximos serão 2 de junho, 1 de setembro e 1 de dezembro.
Todo último dia útil do mês ocorre a Confraternização dos aniversariantes do mês. O Sindicato faz
um bolo de aniversário para comemorar com associados esta data. Em 31 de março estaremos juntos
com os aniversariantes do mês. Participe e venha acompanhado.

Reserva Ambiental dos Petroleiros
A diretoria do Sindicato deu
mais um passo para transformar a
Colônia de Férias numa Reserva
Ambiental quando aprovou a
continuação dos projetos que
estão sendo desenvolvidos
visando a adequação do uso do
local e protegendo o meioambiente.
A Reserva está fechada a
visitação, pois as obras ainda estão
em andamento.
Já cercamos a frente,
reformamos o portão e guarita.
Fizemos 4 km de cerca, mas falta
mais de 10 km para concluirmos
o trabalho. Reformamos a casa do
caseiro, o almoxarifado, mas
faltam ainda as kitinetes, a sede e
o restaurante.
Concluímos a instalação das
piscinas e estamos concluindo os
banheiros. Assim que tivermos
terminado estas obras iremos abrir

o Parque aquático para que os
associados possam aproveitar
deste espaço de lazer. Está sendo
feito um quiosque, com
churrasqueira e infra-estrutura para
podermos receber os visitantes.

Lembramos que é proibido
tomar banho no lago, matar
animais e arrancar mudas de
plantas. Os lagos foram limpos e
apresentam uma rica variedade de
peixes e de aves.

Conselho Nacional dos Aposentados
e Pensionistas reúne-se 05/03, no Rio
A FUP convocou para o dia
05 de março o seu Conselho
Nacional de Aposentados e
Pensionistas, que, conforme
decisão do XIV Confup, substitui
o Encontro Nacional dos
Aposentados e Pensionistas. O

Conselho se reúne semestralmente e é composto por três
representantes de cada sindicato
filiado, que devem ser,
necessariamente, aposentado ou
pensionista.
O Conselho se reunirá no Rio

de Janeiro e discutirá a
implementação da repactuação e
seus efeitos junto aos
participantes e assistidos; as
eleições na Petros; a AMS e a
pauta de reivindicações para o
XV Confup.

Candidatos do SINDIPETRO-CAXIAS
Eleições na Petros vote em quem
tem compromisso com a categoria
NA LUTA PELA
REABERTURA DA
REPACTUAÇÃO

Conselho
Deliberativo
Titular – Cláudio
Alberto de Souza
(Rio de Janeiro - NF)
Suplente – Itamar
Sanches (São Paulo)
CIaudio
Itamar

Paulo
César

Iranildo
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Conselho Fiscal

Impresso em
papel reciclado

Titular – Paulo César
Martin (Bahia)
Suplente – Iranildo
Germano (Rio
Grande do Norte)
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