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Sindminérios
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SINDICATO DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO DE MINÉRIOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, IPM, MARINAS E GARAGENS NÁUTICAS

Companheiros,
Mais um período de festas de fim de ano se aproxima. Com ele, propomos um balanço de tudo o que
conquistamos neste ano e também estabelecermos objetivos para o período que se aproxima. E, justamente por se tratar de um
período de reflexões, nós não traremos denúncias nominais nesta edição do jornal da categoria.
Vamos utilizar este espaço para divulgar as nossas conquistas na campanha salarial e os Acordos Coletivos fechados
recentemente. Os desmandos da patronal existem, sim! Mas o importante neste momento é que os trabalhadores com cargos de
chefia reflitam e possam concluir que o nosso Sindicato vai continuar organizando a classe trabalhadora para barrar as arbitrariedades
e exploração.
Portanto, não vale a pena os desmandos e desafiar os trabalhadores e trabalhadoras.
Nossa luta direta com o setor patronal nas negociações de data-base este ano também foi árdua. O que nos fortaleceu foi saber que toda a base
da categoria esteve junta, de forma esclarecida, com senso crítico e politizada. A conseqüência natural foi à vitória.
Sabemos que as negociações para 2008 não serão fáceis, e vamos com tudo! Contamos com o mesmo espírito: Mobilizar, Lutar e Vencer.
Estamos ávidos para melhorar nossa Convenção Coletiva de Trabalho. Sabemos que merecemos e podemos.
A nossa luta é também contra a retirada de direitos trabalhistas e previdenciários da classe trabalhadora. Nesse sentido, 2008 será também um
ano de muitos desafios. A nossa batalha depende da mobilização de todos os trabalhadores e trabalhadoras como classe para
barrar os ataques do governo.
Foi com esse intuito que o Sindminérios participou de diversas atividades durante todo o ano, como a Marcha
Nacional a Brasília, dia 24 de outubro, somando-se a mais de 20 mil pessoas contra a Reforma da Previdência, que ataca o
direito de se aposentar, e a Reforma Trabalhista, que ataca vitórias garantidas pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).
Desafios e lutas a parte, nós desejamos a todos os trabalhadores e trabalhadoras muita força, muito esclarecimento e
muita união para enfrentar mais essa jornada que se aproxima. Feliz Natal e um Ano Novo cheio de conquistas.

A Diretoria do Sindminérios.

A Pr
evidência em discussão
Pre
Os direitos previdenciários do
trabalhador brasileiro estão ameaçados
pelos interesses do capital financeiro e
do governo.
Por isso, o Sindminérios vai
realizar um evento para discutir a
reforma da Previdência que o governo
Lula quer implantar. Essa reforma
aumenta o limite mínimo de idade para a
aposentadoria de homens para 67 anos

e de mulheres para 65, ignora a dupla
jornada de trabalho a que a mulher é
submetida, aumenta o tempo de
contribuição e abre brecha também para
a redução de benefícios da Previdência,
como auxílio-doença e pensão por morte
de cônjuge.
É importante que o trabalhador e a
trabalhadora estejam bem informados e
esclarecidos sobre a intenção do governo

e da patronal com essa reforma.
Esse
sucateamento
da
Previdência Social Pública atende ao
interesse do capital financeiro em
empurrar a classe trabalhadora para a
Previdência privada e os fundos de
pensão, administrados por banqueiros
loucos por lucros milionários.
Você é nosso convidado para
essas palestras!

CONJUNTURA EM 2008 e REFORMA PREVIDENCIÁRIA
O Sindminérios, encerrando o calendário de atividades de 2007, tem o prazer de convidá-lo à
participar das Palestras no dia 27 de novembro:
13h30 – Conjuntura em 2008: Eduardo Pavão – Jornalista.
15h - Reforma Previdenciária: Rita de Cássia Pinto – Diretora do SINSPREV e Dra. Ana Paula
Miranda de Oliveira – Advogada Previdenciária.
Nosso intuito é ampliar os conhecimentos de forma clara, técnica e isenta de tendências partidárias
para que estejamos preparados para defender os nossos direitos em 2008.
Terraço do Espaço Andrômeda. Av. Andrômeda, 693, São José dos Campos - SP.
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Papo Aberto
DENÚNCIA
Alguns trabalhadores estão sendo impedidos de ter acesso aos nossos informativos por alguns patrões de empresas que não têm respeito com a
categoria. Isso não vai ficar assim. Procure o Sindicato para que possamos cadastrá-los e enviar as correspondências por mala direta/correios e/ou e-mail.
ERRATA
O Sindminérios vem já há muito tempo editando informativos e jornais para a categoria. Assim, a edição correta do jornal anterior é a de número 232. O
nome do jornal, ENERGIA, foi escolhido pela base há 10 anos por meio de concurso.

MARINAS E GARAGENS NÁUTICAS
Companheiros e Companheiras,
Os patrões de Marinas e Garagens Náuticas têm sido de extrema intransigência na mesa de negociação. Não cedem um milímetro e mantêm a
Convenção Coletiva de Trabalho em níveis abaixo de categorias não-organizadas. Exemplo disso é que desde agosto o governo do estado de São Paulo
aprovou pisos salariais para categorias inorganizadas de R$ 410,00 (empregados domésticos, serventes, trabalhadores agropecuários e florestais, pescadores,
trabalhadores em serviços de limpeza e conservação), R$ 450,00 (tintureiros, barbeiros, cabeleireiros, manicures, barman, pintores, encanadores, soldadores,
datilógrafos, digitadores, telefonistas) e R$ 490,00 (administradores agropecuários e florestais, supervisores de compras e de vendas, operadores de
estações de rádio e de televisão, técnicos em eletrônica). Isso por saber que o nosso estado é o mais rico do país e que o custo de vida é maior.
Nós sabemos das necessidades econômicas dos trabalhadores e trabalhadoras e que no litoral o custo de vida é ainda maior do que em outras
regiões do estado. Também temos a consciência de que uma atitude já deveria ter sido tomada juridicamente para com o setor patronal, pois, não deve
haver juiz no mundo que concorde com um abuso e exploração de trabalhadores deste tamanho. Agora com o reconhecimento legal dos trabalhadores em
Marinas e Garagens Náuticas como categoria organizada, nós não vamos abrir mão de mais esse instrumento de reivindicação.
O que propomos é esclarecer a categoria de que não concordamos de forma alguma com a posição patronal e que a única maneira de revertermos
essa situação absurda de exploração é a mobilização. É preciso que todos saibam de tudo o que acontecerá na mesa de negociação e, desta vez, se não
avançarmos com negociação precisamos estar mobilizados para outros recursos que os façam ceder.
Assembléia
Para que o Sindicato possa avançar na pauta de reivindicações é importante que os companheiros venham para a assembléia no dia 29 e tragam
os problemas do dia-a-dia. É preciso que os companheiros tenham a consciência de que só a mobilização da categoria vai garantir conquistas. A
organização dos trabalhadores já garantiu vitórias importantes em categorias como engarrafamento e distribuição de gás.
O Sindminérios está disposto a entrar nessa briga com a patronal para melhorar a nossa CCT (Convenção Coletiva de Trabalho), mas é somente
a união dos trabalhadores que vai trazer benefícios para a categoria. É a hora de mobilizar. E o primeiro passo é participar da assembléia e ajudar a discutir
a pauta que será apresentada para negociação com os patrões.

TRABALHADOR DAS MARINAS E GARAGENS NÁUTICAS,
PARTICIPE DA ASSEMBLÉIA DIA, 29, ÀS 17H, NA SUBSEDE
DO SINDICATO EM CARAGUÁ. TRAGA SUAS DENÚNCIAS,
SUGESTÕES E REIVINDICAÇÃO PARA A PAUTA DE
NEGOCIAÇÃO COM OS PATRÕES!
PRÉ-PAUTA DE REIVINDICAÇÕES MARINAS E GARAGENS NÁUTICAS 2008
REAJUSTE SALARIAL de 12%
a partir de 1º de janeiro.
PISO SALARIAL - Os pisos
salariais reajustados com o
índice acima passam a ter os
seguintes valores:
1- Menores de idade (dezoito anos) = R$ 500,00
2- Não Qualificados = R$ 550,00
(auxiliar de conservação, limpeza, obras, rampa ou
náutica, draga, copa, cozinha e de pintor)
3- Pré-Qualificados = R$ 660,00
(apoio operacional)
4- Qualificados = R$ 700,00
(telefonista, recepcionista, auxiliar de escritório ou
administrativo, auxiliar de almoxarifado, jardineiro,
pedreiro, garçom, e auxiliar operacional).
5- TRATORISTA, SOLDADOR E ELETRICISTA =
R$800,00
- VALE REFEIÇÃO - As empresas fornecerão, inclusive
aos empregados afastados por auxílio-doença ou
acidente de trabalho, 30 vales-refeição, com o valor
unitário de R$ 12,00, a partir de 01/01/2008 com teto
máximo de participação de 5% do total.
- CESTA BÁSICA - As empresas fornecerão cesta
básica através de crédito em cartão eletrônico, no

valor de R$ 200,00, inclusive para os afastados por
doença, acidente de trabalho, licença-maternidade,
férias e os que estiverem em reclusão.
- BOLSAS DE ESTUDO - As empresas concederão
bolsas de estudo de R$300,00 para cursos de
ensino pré-escolar, fundamental, médio, 3º grau,
pós-graduação, extensão, especialização ou
reciclagem, para empregados e seus dependentes.
- PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS Nos termos do art. sétimo da Constituição e da lei
10.101, as empresas pagarão a PLR mediante
acordo com as entidades profissionais.
- HORA EXTRA – 100%.

Os itens da pré-pauta fazem parte da discussão
inicial sobre a proposta para a CCT (Convenção
Coletiva do Trabalho) que será apresentada para
negociação com os patrões. Contamos com a sua
participação na construção de outras cláusulas
de reivindicação que incluiremos, além da
renovação das cláusulas já existentes.
Assim, é importante a participação de
todos os companheiros na assembléia do dia 29,
às 17h, à av. Prisciliano de Castilho, 519 - Centro
– Caraguatatuba (próximo ao Fórum Trabalhista).
Esperamos a sua presença!

29,
Dia 7 h
1
às

Trabalhadores na categoria de Marinas
e Garagens Náuticas, contamos com
sua participação na assembléia

Pelo presente edital, ficam convocados todos os
trabalhadores da categoria de nossa base territorial representados
pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO DE
MINÉRIOS E DERIVADOS DE PETRÓLEO (IPM) DE SJCAMPOS,
VALE DO PARAÍBA E REGIÃO a participar da Assembléia Geral
Extraordinária que será realizada à av. Prisciliano de Castilho,
519 - Centro – Caraguatatuba (próximo ao Fórum Trabalhista), no
dia 29/11/2007, segunda-feira, às 17h, em primeira convocação,
e, não atingindo quorum legal, em segunda e última convocação
uma hora após para discutir e votar a seguinte ordem do dia:
1) Discussão e aprovação da pauta de reivindicação de database 2008;
2) Outorga de poderes para o Sindicato negociar e firmar
Convenção Coletiva de Trabalho, bem como instaurar Dissídio
Coletivo junto ao TRT;
3) Fixação da Contribuição Assistencial/Confederativa para custeio
da organização Sindical, em especial para seu aparelhamento em
futuras negociações, fiscalizações de cumprimento de seus
interesses coletivos e direitos individuais, bem como o percentual
de repasse à Federação e Confederação. Notificação: aos
interessados desde já fica assegurado o direito a oposição ao
desconto da Contribuição Assistencial/Confederativa no prazo
de 10 dias após a Assembléia apresentada individualmente e por
escrito junto à Secretaria da Entidade.
São José dos Campos, 01 de novembro de 2007.
MARIA ANTONIETA DE LIMA
Presidente

EXPEDIENTE Publicação do Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Minérios, Derivados de Petróleo, IPM, Marinas e
Garagens Náuticas do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte Sede Av. Dr. Mário Galvão, 364 - Centro São José dos Campos
– SP CEP.:12.209-400 Disk Luta: (12) 3923-2577 e-mail: sindipetrolsjc@uol.com.br Sub-sede Caraguatatuba - Av. Prisciliano de Castilho,
519 – Centro Tel: (12) 3881-2213 Edição e diagramação: Emerson José MTB: 31725/SP Impressão: Gráfica Imperial Tiragem: 5 mil exemplares
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Conheça os nossos Acordos Coletivos 2007/2008

SINDIGÁS - Engarrafadoras e Distribuidoras
de GLP (Copagaz, Nacional Gás, SHV,
Liquigás, Consigaz)
•
•

•
•
•
•
•
•
•

5% de reajuste salarial a partir de 9/
2007;
5% de reajuste para os demais
benefícios expressos em valores na
Convenção Coletiva de Trabalho;
PLR de 105% com pagamento até 05/
11/2007;
Cesta básica mensal no valor de R$
175,00;
Cesta básica extra no valor de R$ 126,00
em março/08;
Auxílio Creche de R$ 120,00;
Prêmio Brigada de Incêndio no valor
de R$ 55,00;
Vale Refeição (ticket) de R$ 13,13;
Empresas com programas próprios de
PLR, pagamento complementar na
data acordada.

GRUPO ULTRAGAZ (SJC e Mogi das Cruzes)
5% de reajuste a partir de 9/2007;
5% de reajuste para os demais
benefícios da Convenção Coletiva;
• Cesta básica mensal no valor de R$
175,00;
• Cesta básica extra no valor de R$ 135,00
para pagamento até 12/12;
• Cesta básica extra BH no valor de R$
150,00 para pagamento dia 15/03/08.
• Auxílio Creche de R$ 120,00;
• Prêmio Brigada de Incêndio no valor
de R$ 55,00;
• Vale Refeição (ticket) de R$ 13,13;
• Auxílio Filho Excepcional R$ 500,00.
• PLR – PLR de 105% com pagamento até
15 de fevereiro de 2008.
*UTINGÁS - Não possui prêmio brigada.
**ULTRAGAZ Mogi - Equiparação de
politicas de benefícios com o mercado
de São Paulo. A reunião para discutir
a equiparação será em janeiro/08.

•
•

BONJOUR BUFFET
Planeje seu evento e nós
o realizamos para você!
Cobrimos
qualquer
orçamento! Fazemos salgados,
doces, bolos decorados, cestas,
aulas de culinárias e muito mais.
Tel. 3021-0668 solangesjc@hotmail.com

SIREGÁS
(Depósito de Gás - interior)

SERGÁS
(Depósito de Gás Mogi das Cruzes)

Reajuste de 4,82% a partir de 9/2007.
(Areias, Caraguatatuba, Cruzeiro,
Guararema, Igaratá, Ilhabela, Jacareí,
Lorena, Moreira César, Pindamonhangaba,
São José dos Campos, São José do Barreiro,
São Sebastião)

Reajuste de 4,82% a partir de 9/2007.

PISOS SALARIAIS
• Ajudante/outras funções – R$ 474,57 +
30% de periculosidade = R$ 616,94;
• Entregador motorizado – R$ 543,18 +
30% de periculosidade = R$ 706,13;
• Vendedor de GLP domiciliar – R$ 544,90
+ 30% de periculosidade = R$ 708,37;
• Instalador industrial – R$ 544,90 + 30%
de periculosidade = R$ 708,37;
• Auxiliar de vendas – R$ 474,57 + 30%
de periculosidade = R$ 616,94;
• Atendente de portaria/faxineiro/
cozinheiro – R$ 450,00 + 30% de
periculosidade = R$ 585,00;
Auxiliar de escritório passou para
outras funções
• PLR = 30% para pagamento até 30/04/
2008, com teto de R$ 380,00. Após 30/
04/2008, pagamento de 70% sem teto,
com pagamento até 31/08/2008;
• Vale refeição no valor de R$ 6,30 (seis
reais e trinta centavos) com
participação do empregado de
15% (quinze por cento);
• Cesta básica de 34 kg;
• Pagamento das diferenças
salariais no pagamento do mês de
outubro de 2007;
• Proibição de terceirização.
Conforme a decisão do Supremo
Tribunal Federal que julgou procedente as
contribuições assistenciais, a contribuição
assistencial em favor do Sindicato diminuiu.
Agora são quatro parcelas de R$ 25,00 nos
meses de novembro e dezembro de 2007 e
janeiro e fevereiro de 2008.

PISOS SALARIAIS
• Ajudante/outras funções – R$ 474,57 +
30% de periculosidade = R$ 616,94;
• Auxiliar Administrativo – R$ 480,11 +
30% de periculosidade = R$ 624,14;
• Entregador motorizado – R$ 545,73 +
30% de periculosidade = R$ 709,45;
• PLR = 20% a ser pago até 30/04/2008.
Após, pagamento de 70% até 31/07/
2008;
• Vale refeição - R$ 7,65 (sete reais e
sessenta e cinco centavos).
Participação do empregado de 20%;
• Diária de viagem – R$ 20,00;
• Cesta básica de 34 kg. – R$ 7,65 (sete
reais e sessenta e cinco centavos).
Participação do empregado de 15%;
• Pagamento das diferenças salariais no
salário do mês de novembro de 2007;
• Proibição de terceirização;
• Horas extras valores da Convenção
anterior. De segunda a sábado = 50%
para as duas primeiras horas e a partir
disso, 100%. Domingos e feriados =
100%;
•
Anuênio - 1% por ano integral
de efetivo exercício.
Conforme a decisão do
Supremo Tribunal Federal
que julgou procedente as
contribuições assistenciais, a
contribuição assistencial em favor do
Sindicato diminuiu. Agora são quatro parcelas
de R$ 25,00 nos meses de novembro e
dezembro de 2007 e janeiro e fevereiro de
2008.
BR DISTRIBUIDORA
Negociação em andamento.

UNIVERSAL LAVA RÁPIDO

e
d
tir 00
Seu carro como novo!
r
,
pa 15
Venha conhecer os nossos serviços!
A R$

Av. Pararangaba, 234 – Jd. Pararangaba
Telefones: 3021-7300/9765-6933
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SEJA SÓCIO DO SINDMINÉRIOS E APROVEITE OS BENEFÍCIOS! (12) 3923-2577

FM

A VOZ DO
TRABALHADOR

,9
5
10 O Sindiminérios leva até você as
discussões que fazem parte da vida
do trabalhador. O nosso programa é
um canal de informação e esclarecimento. A Voz do Trabalhador, de
segunda à sexta, das 17h às 18h.
Participe sempre conosco pelo
telefone (12) 3941-8655.

Atendimento Odontológico
Segunda e quarta-feira, das 14h às 18h;
sexta-feira, das 14h às 17h; terça e quintafeira, das 8h às 11h. Ligue e marque horário
com a Dra. Márcia Badin!
Quadra de Esportes
Toda terça-feira, das 19h às 20h. Informese com o Sindicato.
Atendimento Jurídico
De segunda a quinta, das 9h às 12h, com a
Dra. Ana Lúcia Mikulski. Agende sua
consulta gratuita.

CLUBE DA PETROBRÁS
O sócio do Sindminérios pode se associar também ao clube da
Petrobrás. A taxa mensal é de R$29,00 familiar ou individual. O horário
de atendimento para você levar os documentos e se associar é de
terça a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 16h.
Documentos Necessários
- Xerox Certidão de casamento, nascimento, RG dos Filhos,
comprovante de residência e foto 3x4 do sócio e dependentes
(casados)
- Xerox RG, comprovante de residência e foto 3x4 (solteiro)
Casais que moram juntos
- Copia da declaração de união feita em cartório ou uma conta no
nome do parceiro e outra em nome da companheira.
- Xerox certidão de nascimento, RG dos Filhos, comprovante de
residência e foto 3x4
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
SINDICOM
Pelo presente edital, ficam convocados todos os trabalhadores
da categoria de nossa base territorial representados pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO DE
MINÉRIOS E DERIVADOS DE PETRÓLEO (IPM) DE SJCAMPOS,
VALE DO PARAÍBA E REGIÃO a participar da Assembléia Geral
Extraordinária que será realizada à av. Dr. Mário Galvão, 364 Centro – São José dos Campos, no dia 26/11/2007, segundafeira, às 17h, em primeira convocação, e, não atingindo quorum
legal, em segunda e última convocação uma hora após para
discutir e votar a seguinte ordem do dia:
1) Análise discussão e aprovação da pauta de reivindicação database 2008;
2) Outorga de poderes para o Sindicato e/ou em conjunto com a
Federação negociar e firmar Convenção Coletiva de Trabalho,
bem como instaurar Dissídio Coletivo junto ao TRT;
3) Fixação da Contribuição Assistencial/Confederativa para custeio
da organização Sindical, em especial para seu aparelhamento em
futuras negociações, fiscalizações de cumprimento de seus
interesses coletivos e direitos individuais. Notificação aos
interessados, desde já fica assegurado o direito a oposição ao
desconto da Contribuição Assistencial/Confederativa no prazo de
10 dias após a Assembléia apresentada individualmente e por
escrito junto à Secretaria da Entidade.

COLÔNIA DE
FÉRIAS

POUSADA EM
CARAGUATATUBA
Parceria também com a pousada do
S i n d i c a t o d o s Tra b a l h a d o r e s
Têxteis, em Caraguatatuba. O sócio
do Sindminérios paga R$ 10,00 a
diária para a família. A reserva deve
ser feita no Sindicato dos Têxteis,
das 8h às 12h e das 14h às 17h,
com 15 dias de antecedência. É
necessário apresentar a carteirinha
de sócio do Sindminérios.
CAPACIDADE

APARTAM.

BENEMÉRITO
DIÁRIA

7 DIAS

UBATUBAS´SURF

03 PESSOAS

ESPECIAL

112,00

794,00

UBATUBAS´SURF

03 PESSOAS

SIMPLES

75,00

535,00

UBATUBAS´SURF

04 PESSOAS

SIMPLES

100,00

710,00

UBATUBAS´SURF

06 PESSOAS

SIMPLES

151,00

1.067,00

UBATUBAS´SURF

07 PESSOAS

SIMPLES

165,00

1.165,00

UBATUBAS´SURF

08 PESSOAS

SIMPLES

194,00

1.138,00

ATIBAIA

04 PESSOAS

ESPECIAL

119,00

843,00

ATIBAIA

04 PESSOAS

APARTAM.

100,00

710,00

NOVA FRIBURGO

03 PESSOAS

ESPECIAL

60,00

430,00

NOVA FRIBURGO

03 PESSOAS

SIMPLES

50,00

360,00

NOVA FRIBURGO

06 PESSOAS

SIMPLES

110,00

780,00

Preços válidos para a alta temporada, de dezembro a fevereiro,
com exceção do réveillon e carnaval. As reservas de Ubatuba e
Atibaia incluem o café da manhã. Reservas no Sindminérios.
PRÉ-PAUTA DE REIVINDICAÇÕES SINDICOM 2008

•
•
•

•

•

•

•

REAJUSTE SALARIAL de 12% a partir de 1º de janeiro.
ABONO - As empresas concederão aos empregados admitidos até 31/12/2007, abono de R$ 2.000,00,
até quinze dias após a assinatura da Convenção vigente a partir de 1º de janeiro de 2008.
VALE REFEIÇÃO - As empresas fornecerão, inclusive aos empregados afastados por auxílio-doença
ou acidente de trabalho, 30 vales-refeição, com o valor unitário de R$ 21,74, a partir de 01/01/2008
com teto máximo de participação do empregado de 5% do total.
CESTA BÁSICA - As empresas fornecerão cesta básica através de crédito em cartão eletrônico, no
valor de R$ 200,00, inclusive para os afastados por doença, acidente de trabalho, licença-maternidade,
férias e os que estiverem em reclusão.
BOLSAS DE ESTUDO - As empresas concederão bolsas de estudo de R$300,00 para cursos de
ensino pré-escolar, fundamental, médio, 3º grau, pós-graduação, extensão, especialização ou
reciclagem, para empregados e seus dependentes com aumento de 30% da quantidade de bolsas.
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - As empresas ficam impedidas de contratar terceiros, temporários e
cooperativas para os serviços enquadrados na atividade-fim, inclusive nos serviços mecânicos
rotineiros e de manutenção de vulto.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS - Nos termos do art. sétimo da Constituição e da
lei 10.101, as empresas pagarão a PLR mediante acordo com as entidades profissionais, ressalvadas
as condições mais favoráveis já praticadas.

São José dos Campos, 01 de novembro de 2007.
MARIA ANTONIETA DE LIMA
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Pelo presente edital, ficam convocados todos os
trabalhadores da categoria de nossa base territorial
representados pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES
NO COMÉRCIO DE MINÉRIOS E DERIVADOS DE
PETRÓLEO (IPM) DE SJCAMPOS, VALE DO PARAÍBA E
REGIÃO a participar da Assembléia Geral Ordinária que
será realizada à av. Presidente Tancredo Neves, 1200 Jardim Americano – São José Campos/SP (Terminal de
Gás), no dia 26/11/2007, segunda-feira, às 7h, em primeira
convocação, e, não atingindo quorum legal, em segunda
e última convocação uma hora após para discutir e votar
a seguinte ordem do dia:
1)
2)

Análise do parecer do Conselho Fiscal referente à
previsão orçamentária do exercício de 2008.
Análise, discussão e aprovação da previsão
orçamentária do exercício de 2008.
São José dos Campos, 01 de novembro de 2007.
MARIA ANTONIETA DE LIMA
Presidente

CARTÓRIO PEREIRA LIMA
Comunica aos usuários de
seus serviços NOTARIAIS E
de REGISTRO CIVIL a
mudança de endereço para
a Av. José Francisco
Marcondes, 387 – Jd. São
Vicente. Telefone: 3929-5200

JF MANUTENÇÕES
Executamos todos os
tipos de serviços na área
de construção, reformas,
pinturas e texturas em geral.
Fone: 3907-7405/9732-9331

PHOENIX SEGUROS
Seguros de Auto, Residência,
Empresa, Condomínios, Vida,
Consórcios
phoenix@portonline.com.br
R. Eng. Prudente M Moraes, 513 sl 14
39429276

