
SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE DERIVADOS 
DE PETRÓLEO DE SANTA CATARINA

SINDIPETRO-SC

Dia 09 - Reunião na prefeitura de Joinville-SC. Participaram: o 
presidente do Sindipetro-SC, Robson de Souza, acompanhado 
do departamento jurídico, representado por Caroline Carlesso, e 
do departamento ambiental, representado pela Engª Daniela 
Fachini, o Secretário do Meio Ambiente, Juarez Tirelli Gomes dos 
Santos, o Secretário do Governo, Afonso Carlos Fraiz e os 
representantes das Distribuidoras, Rafael Coelho Santos - LD&T 
Transportes Raizen, Jeferson Rejaile - RDP Petróleo, Rolf Bayer l 
- Rudnick Petróleo Ltda. Foram tratados assuntos referentes ao 
tráfego de cargas perigosas na Serra Dona Francisca-SC.

Dia 26 - Reunião entre Robson de Souza e o superintendente da 
Autopista Litoral Sul, Paulo Mendes, sobre o acesso à rodovia. 
(matéria central da revista: Combustíveis e Serviços “A revista do 
revendedor Catarinense” 3ª edição).

Atividades em prol da revenda:
- BioPreserve (credenciado Sindipetro - SC) - foram realizados no decorrer dos meses: Atendimento 
relacionado a dúvidas ambientais; contatos com órgãos ambientais para sanar dúvidas de associados; 
visitas e atendimentos em campo a associados e regularização de cadastros e preenchimento de 
relatório anual do IBAMA.

- NR20 - No decorrer do mês de janeiro foram capacitados 96 funcionários nos municípios de Joinville e 
região, Mafra e região e Canoinhas e região, totalizando 2.586 funcionários capacitados.
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