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CIRCULAR SINDICOMBUSTÍVEIS/DF Nº 042/2019 

        
 

Brasília, 18 de abril de 2019. 

 

Prezado Revendedor,  

   

Com satisfação comunicamos a parceria com o Detran-DF – Maio 

Amarelo, que ocorrerá em todo o mês de maio deste ano. 

O movimento Maio Amarelo possui a proposta de chamar a atenção da 

sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. O 

objetivo do movimento é promover a ação coordenada entre o poder público e a 

sociedade civil, colocando em pauta o tema segurança viária e mobilizando toda 

a sociedade, envolvendo os mais diversos segmentos para engajar-se em ações e 

propagar o conhecimento, abordando toda a amplitude que a questão do trânsito 

exige. 

Conforme reunião no dia 03/04/2019, o Sindicombustíveis-DF se propôs a 

apoiar as seguintes ações: 

1. Divulgação em todos os postos associados de cartazes ou banners 

com mensagens do Maio Amarelo; 

2. Divulgação nas redes sociais e páginas da internet das mensagens 

do Maio Amarelo; 

3. Exposição dos vídeos, imagens e áudios da campanha nos telões 

existentes nos postos associados; 

4. Intervenções educativas nos postos de combustíveis de grande 

circulação (locais e horários serão definidos previamente) nos dias 

07, 21 e 28 de maio (terça-feira) da seguinte forma: 

a. Dois postos por dia, ação com duração de 2h/3h em cada 

posto, com a presença de educadores de trânsito, agência de 

eventos contratada pelo Detran, material educativo do 

Detran e presença de representante do Sindicombustíveis-

DF; 

b. A abordagem dentro dos postos será exclusivamente 

educativa; 

c.   Equipes de fiscalização de trânsito farão ponto de 

demonstração nas imediações do posto visando garantir a 

segurança, fluidez e a redução da velocidade dos veículos. 

 

O Sindicombustíveis-DF conta com a participação de todos os 

revendedores associados, aos interessados entrar em contato com a Assessora de 

Imprensa Kellen Rechetelo no número 61 98163-0266 e no e-mail 

comunicacao@sindicombustiveis-df.com.br. 

 

Atenciosamente, 

Paulo Roberto Correa Tavares 

     Presidente 
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