JORNAL DOS PETROLEIROS
ANO 6 - no 06 - JUN 2010

Informativo do Sindicato dos Petroleiros de Pernambuco e Paraíba

Congresso CNQ-CUT em Pernambuco

Evento debateu principalmente as
questões do petróleo e das indústrias de
papel e celulose e farmacêutica além de
eleger o novo coordenador geral da entidade.

O Estado de Pernambuco teve a honra de sediar
o 6º Congresso da Confederação Nacional do Ramo
Químico da Central Única dos Trabalhadores (CNQCUT). O Sindipetro PE/PB foi representado pelos
diretores Daniel Furtunato, Paulo Sérgio e Marcos
Aurélio e o cordenador Lourenzon.

Tempo de solidariedade

Neste momento de grande sofrimento em que
milhares de pessoas perderam parentes, amigos e
casas, o Sindipetro PE/PB conclama os petroleiros
para se solidarizarem com os nossos irmãos pernambucanos e alagoanos que sofrem.
Além de doações, os que puderem participar de
trabalhos voluntários para atender e prestar auxílio
serão muito importantes. Vamos amenizar a dor de
nossos irmãos.
Aproveitemos também para lembrar de um amargo problema que agravou essa tragédia: a injustiça
social. Muitas moradias arrasadas pela correnteza
estavam perto do rio porque latifúndios de coronéis
empurraram essa população para leitos secos de
rios que voltaram a se encher com o excesso de
chuvas.

As pautas principais debatidas no encontro foram:
“O setor de celulose e papel e o combate à terceirização”, “Pré-sal e seus reflexos para o ramo químico
- Lei do Petróleo” e “Setor Farmacêutico: as perspectivas de investimentos para o próximo período”.
O Congresso da CNQ-CUT elegeu o seu novo coordenador geral da entidade. Antenor Eiiji Nakamura
(Kazu), dirigente do Sindicato dos Químicos de São
Paulo, foi eleito para o mandato de 2010/2013.

Petrobrás Transporte
despreza São João
Durante anos as unidades da Petrobrás Transporte em Pernambuco participavam dos festejos de
São João. Ultimamente, porém, a indiferença tomou
conta e a tradição popular pernambucana está sendo desprezada pela empresa.
Tão importante em Pernambuco quanto o Carnaval, as festas de São João mereceriam o respeito e
o prestígio da estatal.
Trabalhadores, familiares e a cultura pernambucana agradeceriam.

EXPEDIENTE: Publicação do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria do Petróleo de Pernambuco e Paraíba - Diretoria Colegiada:

Cristiane Bezerra da Paixão Almeida, Daniel Furtunato da Silva, Edmilson Gonzaga Lopes, Herbert de Luna Soares, Luciano Ramos da Silva,
Luiz Antonio Lourenzon, Marcondis Alexandre,Marcos Aurélio Monteiro, Marcos Guilherme Costa, Marcos Moreno da Silva, Maria da Glória de
Biase, Paulo Sergio de Farias Castro, Roberto Kenedy Torres Feitosa. Responsabilidade Editorial: Diretoria do Sindipetro PE/PB. Jornalista
Responsável: Fábio Reynol MTb 30.269. Sindipetro PE/PB, Av.Visconde de Jequitinhonha, 209 - sala 706 - Empresarial Visconde de Jequitinhonha - Boa Viagem - Recife - PE - Fone/fax: 081-3463-8473.

