
 

 

 

 

Aos parceiros da distribuição de combustíveis, 

 

Inicialmente, expressamos nossa solidariedade a todos os parceiros, clientes, fornecedores, 

colaboradores, familiares e, sobretudo, à sociedade brasileira em geral. O Sindicom e suas 

empresas associadas vem não só acompanhando os desdobramentos do atual quadro de 

pandemia de Covid-19, mas, principalmente, agindo ativamente no sentido de contribuir para 

a superação da crise ora instalada. Tempos ainda mais difíceis nos aguardam, mas temos 

absoluta convicção de que com coragem, determinação e solidariedade seremos capazes 

de auxiliar sobremaneira nosso País nesse período crítico. 

 

Recebemos, nos últimos dias, inúmeras e legítimas manifestações, dos mais diversos 

parceiros da cadeia de combustíveis nacional, com consultas e sugestões de mitigação dos 

efeitos gerados pela pandemia, bem como sobre métodos e procedimentos a serem 

adotados no combate a disseminação comunitária e a garantia da saúde das pessoas 

envolvidas no processo produtivo. 

 

Respeitamos todas as posições levantadas, e compreendemos o cenário de preocupação 

instalado. De nossa parte, estamos empreendendo todos os esforços para garantir a saúde 

das pessoas envolvidas, ao mesmo tempo que devemos manter nosso dever institucional 

de garantia do abastecimento nacional de combustíveis, atividade essencial e de extrema 

relevância para o bom funcionamento da estrutura social brasileira. 

 

Em específico, destacamos que quaisquer questões de cunho comercial devem ser 

encaminhadas diretamente às empresas distribuidoras de combustíveis, canal adequado 

para a discussão e resolução de tais questionamentos. 

 

Por outro lado, estamos nos dedicando institucionalmente no sentido de executar ações em 

prol do bom funcionamento do mercado e da comunidade, planejando e implementando 

práticas adequadas para a contenção da transmissão do Covid-19 em nossas atividades 

produtivas, colaborando com iniciativas espontâneas de doações junto ao poder público e 

privado e buscando diariamente soluções aos problemas que surgem e afetam a todos nós. 



 

 

 

 

 

Ficamos a inteira disposição de todos os parceiros envolvidos nessa batalha. Com diálogo, 

equilíbrio e serenidade, traçaremos estratégias sustentadas para que cumpramos nossos 

deveres para com a sociedade e nossas famílias. 

 

Um cordial abraço, 

 

 

 

LEONARDO BOTELHO ZILIO 

Secretário Executivo 

 


