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Abril 2018 

 

 SINREGÁS INICIA VISITAS REGIONAIS PARA OUVIR OS REVENDEDORES 

 
O SINREGÁS.SC visando integrar cada vez mais as revendas de GLP 

do Estado de Santa Catarina esteve em março deste ano na cidade de 

Rio do Sul realizando encontro com empresários do setor, Ministério 

Público e Corpo de Bombeiros para conhecer o perfil e as necessidades 

do mercado. Desta visita, resultou o posicionamento para elaboração de 

um abaixo assinado para a redução do valor das multas aplicadas ao 

setor do GLP, propor para que seja aprovada lei contra o vale gás e 

aumentar a fiscalização sobre os revendedores clandestinos com a 

ajuda das autoridades locais. O Presidente do SINREGÁS.SC Jorge Magalhães de Oliveira 

acompanhado do advogado da entidade Dr. Mauro Goedert acertaram com o Ministério Público da 

Comarca de Rio do Sul, o acolhimento de informações que levem as autoridades ao combate da venda 

clandestina, seja fixa ou móvel. Tal fato, segundo apurado na reunião, se reflete em segurança e no 

cumprimento das regras para o transporte e a revenda. O 

SINREGÁS.SC realizou visita de cortesia ao Corpo de Bombeiros 

de Rio do Sul, que igualmente como na Promotoria de Justiça, 

mostraram receptivos às denúncias da existência de revendas 

clandestinas. Outro ponto que foi abordado com os revendedores da 

região foi a questão do vale gás. No Paraná existe uma lei que 

proíbe a comercialização do vale gás em mercados, supermercados 

e estabelecimentos congêneres. Por aqui, o Dr. Mauro Goedert 

prepara minuta de lei para ser encaminhado ao governo do estado 

com a mesma finalidade. Por fim, o SINREGÁS.SC recebeu o apoio 

dos revendedores da região para as ações desenvolvidas e para aquelas propostas. Sinale-se que toda 

entidade sindical necessita de recursos e da união de todos para a sobrevivência e sucesso. É neste 

sentido que pedimos a todos os revendedores que venham participar conosco, pois, a entidade que os 

representa poderá enfrentar dificuldades de manter suas conquistas e avançar. 

PORTANTO, AO RECEBER A SUA GUIA PARA PAGAMENTO, SAIBA QUE ESTARÁ 

CONTRIBUINDO PARA VOCÊ MESMO QUE É REVENDEDOR DE GÁS LP E NECESSITA SE 

PROTEGER. PARTICIPE. A AJUDA FINANCEIRA VEM EXCLUSIVAMENTE DO PAGAMENTO DAS 

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS COM OS RESPECTIVOS VALORES APROVADOS EM 

ASSEMBLEIA PELA PRÓPRIA CATEGORIA. COMO ENTIDADE DE CLASSE NÃO VAMOS 

DESISTIR. PAGUE A CONTRIBUIÇÃO E CONTE CONOSCO. 

Dando continuidade a este périplo, neste mês de abril, nos dias 19 e 20 estaremos presentes em 

Joinville para encontro com os revendedores daquele município e demais da região. Em breve 

enviaremos outras informações. 

Jorge Magalhães de Oliveira 
Presidente Executivo 
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