
SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE DERIVADOS 
DE PETRÓLEO DE SANTA CATARINA

SINDIPETRO-SC

Dia 03 - O Sindipetro-SC ampliou o quadro de funcionários com a contratação da funcionária 
Elaine Pinheiro para o cargo de recepcionista. 

Dia 09 - Representado pela assessora jurídica Caroline Carlesso e 
assessora comercial Rafaela Fausto, o Sindipetro-SC esteve em 
reunião com o Núcleo de Postos de Joinville/SC para apresentação do 
Prontuário NR20.

Dia 22 - Ampliação do Departamento Comercial com a contratação do 
assessor de campo, Yuri Roberto da Silva. 

Dia 27 - Publicação do Edital de Convocação no Jornal Diário 
Catarinense, referente à Assembleia Geral Extraordinária. Pauta: 
Tomar conhecimento das reivindicações apresentadas pelos 
Sindicatos Laborais, visando à negociação das Convenções Coletivas de Trabalho para o 
período de 2014/2015. Conceder poderes à diretoria para firmar Convenções Coletivas de 
Trabalho com os Sindicatos Laborais, representantes das categorias profissionais respectivos, 
e/ou com outros Sindicatos representativos de categorias profissionais diferenciadas, ou de 
profissionais liberais, e em caso de malogro nas negociações, instaurar e/ou contestar dissídio 
coletivo. Deliberar sobre os critérios de cobrança da contribuição negocial patronal, conforme 
art. 8º, inciso IV da CF/88. 

Dia 30 - Nota de Esclarecimento divulgada através de e-mail referente a empresas não 
credenciadas junto ao Sindipetro-SC. 

Outras atividades em prol da revenda: 
BioPreserv – Credenciado Sindipetro-SC - Foram realizadas no decorrer do mês, assessoria 
ambiental em campo nos municípios de Joinville e Região, recadastramento do IBAMA e 
assessoria mediante contato telefônico. 

Contribuição Confederativa - No decorrer do mês de setembro foram sanadas dúvidas dos 
revendedores. 

Nr20 - No decorrer do mês foram capacitados 371 funcionários dos municípios de Guaramirim e 
região, Jaraguá do Sul e região, Joinville e região e Xanxerê e região. Totalizando 2.136 
funcionários capacitados.
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