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Yoga
Companheiros, o Sindipetro/SJC vai, em breve, propiciar aulas de

Yoga na nossa sede. Nós estamos tomando as últimas providências

para iniciá-las.  Esta atividade está sendo desenvolvida pelo

Sindipetro/SJC com a contribuição de um grupo de associados.

Aguardem novo informe!

O MARCO REGULATÓRIO (a lei que regula a indústria do petróleo)
no Brasil

A descoberta das novas reservas

A estimativa de o Brasil se tornar um dos maiores produtores mundial

Os dividendos do petróleo

Palestra sobre a conjuntura internacional do petróleo, com ênfase no pré-sal
Palestrante: Fernando Siqueira - engenheiro da AEPET (Associação dos

Engenheiros da Petrobras) e especialista na indústria do petróleo

SINDIPETRO/SJC Rua das Azaléias, 57  Jd. Motorama - SJ dos Campos
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A NOVA FRONTEIRA DO PETRÓLEO
PALESTRA

Dia Dia Dia Dia Dia 1212121212 de de de de de
nononononovvvvvembrembrembrembrembrooooo,,,,, às às às às às

20h, no20h, no20h, no20h, no20h, no
CEPLADE -CEPLADE -CEPLADE -CEPLADE -CEPLADE -

UNIVUNIVUNIVUNIVUNIVAPAPAPAPAP
URBURBURBURBURBANOANOANOANOANOVVVVVAAAAA

Sala de Internet
A nossa sala de Internet
já está disponível para a
utilização dos nossos
associados. Aproveite!
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O Sindipetro/SJC está na internet também. Você pode acessar a nos-
sa página para se associar, ler as notícias da categoria, acompanhar
as negociações das campanhas de PLR e salarial, consultar o Acordo
Coletivo de Trabalho da categoria e se informar sobre temas especí-
ficos, como o pré-sal. Acesse!

Nota de falecimento

É com pesar que comunicamos o falecimento do companheiro JOÃO BISPO DA SILVA, no dia 31 de
outubro.


