
SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE DERIVADOS 
DE PETRÓLEO DE SANTA CATARINA

SINDIPETRO-SC

Dia 05 - O presidente do Sindipetro-SC reuniu-se com o 
comandante da 5ª Região de Polícia Militar, Coronel Rogério 
Rodrigues. Na ocasião solicitou atenção e segurança para os 
postos de combustíveis.

Dia 17 - O Sindipetro-SC participou de uma reunião-almoço 
do CONSEP (Conselho Estadual de Segurança Pública).

Dia 20 – Robson de Souza, concedeu entrevista referente a 
segurança pública para a Ric/Record TV.

Dia 21 – O Sindipetro-SC esteve em Lages/SC com o 
objetivo de realizar uma parceria com laboratório  para 

redução de taxas de análise de caixas separadoras e poços de 
monitoramento.

Dia 27 – Robson de Souza e o assessor jurídico, Alam Mafra, participaram do 1º Simpósio sobre 
concessões rodoviárias do Estado de Santa Catarina em Florianópolis. Também foram 
prestados esclarecimentos sobre a resolução 20/2014.

Dia 05 - O presidente do Sindipetro-SC reuniu-se com o 
comandante da 5ª Região de Polícia Militar, Coronel Rogério 
Rodrigues. Na ocasião solicitou atenção e segurança para os 
postos de combustíveis.

Dia 17 - O Sindipetro-SC participou de uma reunião-almoço 
do CONSEP (Conselho Estadual de Segurança Pública).

Dia 20 – Robson de Souza, concedeu entrevista referente a 
segurança pública para a Ric/Record TV.

Dia 21 – O Sindipetro-SC esteve em Lages/SC com o 
objetivo de realizar uma parceria com laboratório  para 

redução de taxas de análise de caixas separadoras e poços de 
monitoramento.

Dia 27 – Robson de Souza e o assessor jurídico, Alam Mafra, participaram do 1º Simpósio sobre 
concessões rodoviárias do Estado de Santa Catarina em Florianópolis. Também foram 
prestados esclarecimentos sobre a resolução 20/2014.

Dia 05 - O presidente do Sindipetro-SC reuniu-se com o 
comandante da 5ª Região de Polícia Militar, Coronel Rogério 
Rodrigues. Na ocasião solicitou atenção e segurança para os 
postos de combustíveis.

Dia 17 - O Sindipetro-SC participou de uma reunião-almoço 
do CONSEP (Conselho Estadual de Segurança Pública).

Dia 20 – Robson de Souza, concedeu entrevista referente a 
segurança pública para a Ric/Record TV.

Dia 21 – O Sindipetro-SC esteve em Lages/SC com o 
objetivo de realizar uma parceria com laboratório  para 

redução de taxas de análise de caixas separadoras e poços de 
monitoramento.

Dia 27 – Robson de Souza e o assessor jurídico, Alam Mafra, participaram do 1º Simpósio sobre 
concessões rodoviárias do Estado de Santa Catarina em Florianópolis. Também foram 
prestados esclarecimentos sobre a resolução 20/2014.

Rua Porto União, 606 - Bairro Anita Garibaldi - Joinville/SC
F: 0800 474 474           www.sindipetro.com.br

AÇÕES MARÇO/2014


