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A majoração da alíquota do ICMS 
incidente sobre o etanol e o die-
sel, que entrou em vigor no Es-

tado de São Paulo em 15 de janeiro, 
mostra total insensibilidade dos parla-
mentares paulistas e do governo esta-
dual em relação ao que vivem os em-
presários e a sociedade como um todo. 
A alíquota, que passou de 12% para 
13,3%, valerá por 24 meses.
A justificativa é que a alteração faz par-
te do Pacote de Ajuste Fiscal, aprovado 
pela Lei 17.293/2020. Mas tinha que ser 
aplicado justamente neste momento de 
crise, quando a maioria da população 
está suando para pagar suas contas em 
dia? A pandemia ainda não acabou e há 
empresas operando em regiões na fase 
laranja.
O impacto na vida das pessoas é certo. 
Combustível mais consumido no Brasil, 
o diesel é usado como meio de trans-
porte para grande parte das mercado-
rias que chegam aos consumidores em 
supermercados e farmácias, por exem-
plo. O aumento no frete e, consequen-
temente na inflação, deve ser algo a se 
considerar.
Além do diesel e do etanol, setores 
responsáveis por itens de primeira ne-

cessidade para a população (como 
alimentos, insumos agrícolas e medica-
mentos) também estavam no Decreto 
nº 65.253/2020, mas conseguiram fazer 
com que o governo voltasse atrás e 
preservasse o benefício fiscal nesses 
casos.
Com os combustíveis, no entanto, não 
tem resolvido a pressão dos sindicatos 
da revenda varejista. O setor é o que 
mais recolhe ICMS no Estado de São 
Paulo e eles não querem abrir mão des-
sa fatia.
O que eles não percebem, todavia, é 
que essa decisão agravará a crise so-
cial e econômica decorrente da pande-
mia de covid-19, ainda em fase crítica, 
afetando São Paulo e o país. A inflação, 
tradicionalmente impulsionada pelo pre-
ço dos combustíveis, poderá subir no 
Estado. Será um efeito cascata sobre o 
comércio e o setor de serviços, sobre-
tudo as empresas de pequeno e médio 
porte, elevando em potencial o preço 
final dos produtos essenciais, impactan-
do o poder de compra da população e 
prejudicando os mais vulneráveis, sem 
contar o provável risco da perda de em-
pregos.
Reflita e até mês que vem!

EDITORIAL
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TRIBUTAÇÃO

Além do prejuízo 
sofrido pelas em-
presas privadas, 

a pandemia de covid-19 
trouxe grande impacto 
nas contas públicas do 
Estado de São Paulo. 
Durante esse período, 
as receitas públicas di-

minuíram e as despesas 
tiveram um aumento 
significativo. Essa foi a 
justificativa utilizada pelo 
Governo do Estado de 
São Paulo para reduzir 
os benefícios fiscais (o 
que na prática significa 
aumento de tributo) do 

ICMS ligado a diversos 
setores, incluindo o de 
combustíveis.
Desde o dia 15 de janei-
ro, a alíquota de ICMS 
incidente sobre o etanol 
hidratado e o óleo die-
sel passou de 12% para 
13,3% com validade de 

Aumento na alíquota exige atenção 
e controle de revendedores

 Lei também instituiu o Regime Optativo da Substituição Tributária e 
postos podem ter que pagar ainda mais 
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Lei 17.293/20: Autoriza São Paulo a alterar ou extinguir 
benefícios. Institui o ROT – Regime Optativo de Substituição 
Tributária. A lei traz também uma série de outras medidas 
administrativas;
Decreto nº 65.156/2020: divulgou como termo final dia 31-
10-2020 a vigência de diversos benefícios fiscais do ICMS 
(isenção, redução de base de cálculo e crédito outorgado);
Decreto nº 65.252/2020: baseado no Convênio ICMS 
101/2020, o governo paulista adiou para 31-12-2020 o en-
cerramento de diversos benefícios fiscais no Estado de São 
Paulo;
Decreto nº 65.253/2020 este decreto mudou a tributação 
do querosene de aviação. Também trouxe a majoração das 
alíquotas de 7 e 12%. Alíquotas de 7% passam para 9,4% e 
as alíquotas de 12% passam para 13,3%. Entrou em vigor 
dia 15/01/21;
Decreto nº 65.254/2020: prevê a prorrogação até 31-12-
2022 da vigência de regras que isentam operações do impos-
to (Anexo I do RICMS/00), reduzem a base de cálculo (Anexo 
II do RICMS/00) e autoriza a utilização de crédito outorgado 
(Anexo III do RICMS/00). Essa prorrogação para 2022 de-
pende de novos convênios;
Decreto nº 65.255/2020 – Dá nova redação e reduz os bene-
fícios de Isenção, Redução de b/c e Crédito Outorgado;
Convênio 133/20 – Prorroga benefícios de isenção, redução 
de b/c, crédito outorgado para Março de 2021.

BENEFÍCIOS ALTERADOS 
EM SÃO PAULO

dois anos. Nos casos do 
etanol anidro e da gasoli-
na, não houve alteração.
No início de janeiro, sindi-
catos e representantes da 
revenda varejista de com-
bustíveis em São Paulo 
divulgaram um manifesto 
contra a majoração do 
ICMS. Para o grupo for-
mado por Regran, Sin-
copetro, Recap e Resan, 
o aumento da alíquota 
agravará a crise social e 
econômica decorrente da 
pandemia da covid-19, 
ainda em fase crítica, que 
afeta o País.
“Esperamos que o go-
verno estadual reveja o 
aumento da alíquota de 
12% para 13,3% sobre 
o diesel e o etanol, que 
tende a onerar em casca-
ta os custos da indústria, 
do comércio e do setor 
de serviços, sobretudo 
as empresas de pequeno 
e médio porte, e elevar 
em potencial o preço final 
dos produtos essenciais, 
impactando o poder de 
compra da população 
e prejudicando os mais 
vulneráveis”, afirma o 
presidente do Sindicom-
bustíveis Resan, José 
Camargo Hernandes.
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“O impacto está no preço 
de compra destes com-
bustíveis e, consequen-
temente, no aumento do 
preço que serão repassa-
dos aos consumidores”, 
concorda Daniela de Pau-
la, gerente comercial da 
Plumas Assessoria Con-
tábil.
Outra mudança importante 
e que trará grande impacto 
para os postos de com-
bustíveis está no artigo 24 
da Lei  nº 17.293/2020, 
que  instituiu o comple-
mento de pagamento do 
ICMS e também o Regime 
Optativo da Substituição 
Tributária (ROT).
“Isso significa que os pos-
tos que vendem acima do 
Preço de Pauta estipulado 
pelo Confaz como base 
de cálculo para pagamen-
to do ICMS pela distribui-
dora, terão que recolher a 
diferença do ICMS”, alerta 
Daniela.
A substituição tributária é 
um regime onde o ICMS 
é recolhido por uma outra 
empresa. No caso dos 
combustíveis, hoje quem 
recolhe o ICMS anteci-
padamente são as dis-
tribuidoras, que o fazem 

com base em um preço 
estimado pelo governo, 
o chamado PMPF (Pre-
ço Médio Ponderado ao 
Consumidor Final), tam-
bém chamado de Preço 
de Pauta, utilizado pela 
distribuidora como base 
de cálculo para recolhi-
mento do ICMS  que vale 
para toda a cadeia.
Quando chega na bomba, 
entretanto, dependendo 

da região e da época, o 
valor final do combustível 
pode ser um preço menor 
ou maior do que aquele 
que foi o preço de pauta. 
A contadora Daniela de 
Paula explica que, até o 
início deste ano, quando 
o revendedor vendia por 
um preço menor, o posto 
podia pedir ao governo o 
ressarcimento do ICMS,  
e muitos postos estavam 
fazendo isso. E nos ca-
sos em que posto vendia 
acima desta pauta, o Es-
tado não estava cobrando 
a diferença do imposto.
“Ocorre que agora, atra-
vés desta lei, quando 
o posto vender por um 
preço menor do que foi a 
pauta, poderá pedir res-
sarcimento. Mas quando 
o posto vender por um 
preço maior do que foi a 
pauta, terá que recolher a 
diferença do ICMS”, aler-
ta Daniela.
“Essa nova sistemática 
vai exigir que os revende-
dores acompanhem mais 
de perto a divulgação do 
PMPF, o que será um de-
safio”, afirma o presiden-
te do Sindicombustíveis 
Resan, José Camargo 
Hernandes.

"Postos que ven-
dem acima do 
Preço de Pauta 
(estipulado pelo 
Confaz como base 
de cálculo para 
pagamento do 
ICMS pela distri-
buidora) terão 
que recolher a di-
ferença do ICMS”

Daniela de Paula
Gerente comercial  

da Plumas  
Assessoria  

Contábil
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REVENDA DE GLP

AV. ANA COSTA, 136 - VILA MATHIAS - SANTOS - TEL: (013) 3226-6116
www.labormed-sso.com.br - e-mail: labormed@labormed-sso.com.br

ESTACIONAMENTO PARA CLIENTES NO LOCAL

PCMSO (NR-07) - PPRA (NR-09) - PCMAT (NR-18) 
TREINAMENTOS EM SEGURANÇA 

CIPA (NR-05) / SIPAT 
LAUDOS DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE 

LAUDOS AMBIENTAIS - AUDIOMETRIAS OCUPACIONAIS 
PCA - PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO AUDITIVA 
PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO

Gerente comercial 
da Plumas As-
sessoria Contábil, 

Daniela de Paula explica, 
no entanto, que não é 
preciso gerar uma ansie-
dade por conta do ROT.
"Existe uma possibilidade 
de as empresas escapa-
rem dessa obrigação de 
recolher o complemento, 
e está justamente nes-
te regime novo que o 
governo criou chamado 
ROT (Regime Optativo de 
Tributação), onde os pos-
tos que optarem por ele 
não vão precisar pagar o 
complemento do ICMS, 
mas também não vão po-

der pedir ressarcimento", 
explica a especialista.
"O revendedor precisará 
analisar se  atualmente 
está com algum proces-
so de ressarcimento em 
andamento, e precisa 
começar a fazer conta, 
pensar se sua empresa 
está mais perto de fazer 
um complemento ou de  
pedir um ressarcimento 
para quando o governo 
disponibilizar o sitema 

ROT, você realizar esta 
opção ou não.
O decreto com as norma-
tivas ainda não foi publi-
cado pela Secretaria da 
Fazenda do Estado, mas 
assim que isso aconte-
cer, disponibilizando no 
site da SEFAZ os pro-
cedimentos, as normas 
serão analisadas pelo 
Departamento Jurídico 
do Resan.

Postos que  
optarem pelo 

ROT não pagarão 
complemento 
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MEIO AMBIENTE

O processo de 
coleta de resídu-
os tem passado 

por mudanças em todo 
o território nacional, com 
a obrigatoriedade da 
emissão eletrônica do 
Manifesto de Transpor-
te de Resíduos (MTR). 
Em 2020, o Ministério do 
Meio Ambiente lançou o 
SINIR, um sistema que 
possibilita a realização 
dessa tarefa, mas ocor-
re que alguns estados 
também estão instituindo 
plataformas próprias, 
como é o caso de São 
Paulo. 
No início deste ano, A 
Cetesb colocou em fun-
cionamento o SIGOR 
- Sistema Estadual de 
Gerenciamento Online 
de Resíduos Sólidos, 
para a geração do MTR 

Coleta de resíduos passa por novas 
mudanças no Estado de São Paulo
Empresas precisarão emitir o MTR eletrônico através do SIGOR 

Empresa realiza a coleta e faz a pesagem dos itens recolhidos
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eletrônico de forma inte-
grada ao SINIR.
A partir de agora, pos-
tos de combustíveis e 
empresas de troca-de-
-óleo deverão emitir e 
entregar esse documen-
to ao transportador no 
momento da coleta dos 
resíduos (ainda no esta-
belecimento), para envio 
ao destinador final.
Advogada do Resan, 
Carolina Dutra afirma 
que, conforme a Portaria 
MMA nº 280/20 e orien-
tação do Ministério do 
Meio Ambiente, é reco-
mendado o uso apenas 
do novo sistema pau-
lista, isto é, do SIGOR. 
“Para facilitar as tarefas 
de cadastro e emissão 
do MTR via SIGOR, o 
Resan seguirá dando 
suporte às empresas 
associadas, incluindo 
orientação jurídica espe-
cializada”, afirma.
O Revista Postos & Ser-
viços acompanhou uma 
coleta de resíduos feita 
pela Supply Service, 
empresa conveniada ao 
Resan, em um posto lo-
calizado em Santos. Veja 

como a coleta será feita 
de agora em diante.
No início do trabalho, o 
transportador recolhe 

e faz a pesagem sepa-
radamente de resíduos 
como embalagens de 
óleo e terra contamina-
da. Essas informações 

Os dados de pesagem da coleta, separados por item, são entregues ao 
posto gerador de resíduo

O posto então preenche o MTR eletrônico através do site da Cetesb
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são registradas e passa-
das ao responsável pelo 
posto.
O responsável pela cole-
ta no posto então checa 
os dados e, caso este-
jam corretos, preenche 
o MTR através do site 
da Cetesb (https://mtr.
cetesb.sp.gov.br/). 
Depois de concluído o 
preenchimento do MTR 
no site da Cetesb, o 
manifesto deve ser en-
tão impresso, assinado 
pelo responsável pela 
coleta no posto e entre-
gue ao transportador, 
que também assina o 
documento.
“Caso a empresa trans-
portadora não participe 
do programa de logística 
reversa operado pela 
Supply, por exemplo, 
contratando outras em-
presas para esse serviço 
ou até mesmo entre-
gando as embalagens 
plásticas de óleo ao 
programa Jogue Limpo e 
utilizando serviços con-
tratados apenas para a 
destinação dos demais 
resíduos (EPI´s conta-

minados, lama da caixa 
separadora, filtros usa-
dos, óleo queimado etc), 
deverá conferir se esses 
transportadores e des-
tinadores têm cadastro 
no SINIR, cumprem as 
normas ambientais e da 
ANTT (inclusive seguro 
ambiental) e acusam o 
recebimento dos resídu-
os mediante emissão do 
Certificado de Destina-
ção Final (CDF), o que 
deve ser feito também 
via sistema eletrônico 
MTR no prazo legal de 
10 dias”, completa a ad-
vogada.
O Resan, por meio do 
seu Departamento Ju-

rídico, está em conta-
to com a Cetesb (que 
administra  o SIGOR), 
e com o Ministério de 
Meio Ambiente (que 
administra o SINIR), 
com o apoio da Fecom-
bustíveis, para analisar 
as outras obrigações 
instituídas pelos órgãos 
ambientais que vão além 
do MTR, envolvendo 
os relatórios para os 
inventários nacional e 
estadual de resíduos e 
a Declaração de Movi-
mentação de Resíduos 
(DMR), esclarecendo 
dúvidas a respeito des-
ses assuntos para orien-
tar a revenda.

O MTR é impresso e assinado pelo responsável do posto e também pelo 
motorista do caminhão, que levará o documento
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Ainda não fez o cadastro no SIGOR? 
Veja a seguir o passo a passo:

1Acesse o site cetesb.sp.gov.br/sigor/mtr e clique em Acesso ao Siste-
ma para cadastrar o usuário no link "Ainda não é um usuário". Você 

então receberá por e-mail uma senha para validar seu cadastro.

Link para cadastro 
do usuário

2Após validar o cadastro do usuá-
rio, acesse novamente o site mtr.

cetesb.sp.gov.br, clique em Acesso ao 
Sistema para cadastrar sua empresa.

link

3Antes de enviar o manifesto, crie 
um ou mais modelos clicando em 

'Manifesto' e, depois em 'Cadastrar ou 
Editar modelo do MTR'. 

link para criar um 
modelo  de MTR 

padrão
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4Na próxima tela, você 
preencherá os dados do 

transportador e do destinador. 
Para adicionar itens na lista de 
resíduos, será preciso digitar o 
código do Ibama, cuja listagem 
está no site da Supply Service 
(www.supplyservice.com.br). 

5Use os dados fornecidos na tabela do Ibama para preencher o modelo 
de MTR. 

6Atenção na hora de preen-
cher. A unidade para emba-

lagens plásticas, por exemplo, 
está em toneladas. Basta se-
guir a tabela do Ibama e incluir 
os itens que sua empresa cos-
tuma descartar na coleta. Cli-
que em 'Enviar' e salve o mo-
delo para usar posteriormente.
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7Para criar então o 
MTR, clique  em 

'Manifesto' e, no menu, 
clique em 'Novo Mani-
festo usando Modelo'. 
Pesquise dentre os 
modelos que você ca-
dastrou e preencha a 
quantidade de resíduos 
que será coletada.

8Atenção à unidade 
(peso) do resíduo. 

Como está em tone-
ladas e a quantidade 
coletada deverá ser 
em quilos, o preen-
chimento usará casas 
decimais. Cliquem em 
'Enviar' para gerar o 
manifesto.

Podem ser 

criados vários 

modelos de 

MTR.

Atenção à 
tonelagem

9Após gerado o MTR, ele deve 
ser assinado e entregue ao mo-

torista responsável pela coleta, que 
também assinará o documento.

O MTR deve ser 
impresso
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LEGISLAÇÃO

A forma com que as 
empresas tratam 
os dados de clien-

tes, funcionários e forne-
cedores está na mira da 
fiscalização . Isso porque 
a Lei Geral de Proteção 
de Dados (LGPD) entrou 
em vigor em agosto do 
ano passado e tem como 
objetivo  regulamentar 
todo tratamento de infor-
mações pessoais, sejam 
em meios físicos ou digi-
tais, feitos por pessoas 
naturais ou jurídicas (pri-
vadas ou públicas) a fim 
de proteger os direitos de 
liberdade e de privacida-
de e o livre desenvolvi-
mento da personalidade 
da pessoa natural (art. 1º 
da Lei 13.709/18).
Diante disso, muitas em-
presas ligaram o sinal de 
alerta para se adequar às 

novas regras, já que as 
punições previstas na lei 
podem chegar a 2% do 
faturamento anual líquido. 
“A revenda de combustí-
veis também é vista pela 
LGPD como controlador 
e operador desse tipo de 
dados e, portanto, está 
sujeita à incidência da 
nova lei”, afirma Carolina 
Dutra, advogada do Re-
san. Na realidade, todos 
os dados pessoais de 
funcionários, gestores, 
gerentes, proprietários, 
fornecedores, concorren-
tes, ONGs, clientes, Esta-
do, credores, sindicatos e 
diversas outras pessoas 
ou empresas devem ser 
preservados.
Se você tem um pro-
grama de fidelização ou 
realiza promoções que 

coletam os dados dos 
clientes, por exemplo, 
deve estar atento e se-
guir os procedimentos de 
segurança. Da mesma 
forma, se contrata pes-
soas, recebe currículos, 
informações pessoais, 
cadastra funcionários e 
colaboradores, essas in-
formações também estão 
sujeitas à proteção da 
LGPD.
Da mesma forma, deve 
garantir que as informa-
ções dos clientes frotis-
tas e motoristas também 
sejam preservadas.
Ao lado, um quadro com 
dicas rápidas para adap-
tar sua empresa à nova 
lei, mas é importante 
destacar que o “consen-
timento” do cidadão é o 
elemento essencial da 
LGPD. 

LGPD
A gestão de dados pessoais nunca 

foi tão importante
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1 Começar pelo mapeamento de onde existem dados armazenados (contratos, CRM, RH, 
Financeiro etc);

2 Fazer uma limpeza nos dados armazenados, descartando aqueles que não são mais 
necessários;

3 Montar um processo escrito, através de um Relatório de Mapeamento de Dados,  desde 
a coleta, tratamento, armazenamento até o descarte dos dados;

4 Fazer a revisão de todos os contratos e termos de coletas de dados; 

5 Tomar cuidado com as ações de marketing, pois para armazenar e se comunicar com 
os públicos de interesse (funcionários, gestores, gerentes, proprietários, fornecedores, 

concorrentes, ONGs, clientes, o Estado, credores, sindicatos e diversas outras pessoas ou 
empresas) utilizando a base de dados, é necessário um dos motivos elencados na lei – o 
consentimento é um deles;

6 Nomear um DPO (encarregado da gestão de proteção dos dados); 

7 Estabelecer uma política clara de proteção de dados.

Dicas rápidas para adaptação à nova lei

Fonte: Brasil Postos
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As últimas semanas foram tristes para a re-
venda da região. O setor perdeu o empresá-
rio Mauro Sérgio Gonzalez, sócio-proprietá-

rio do Auto Posto Rede Personalytte, localizado em 
Praia Grande, e associado do Resan desde 2014, 
e também despediu-se do sr. Fernando Antônio 
Geraldini, ex-proprietário do Auto Posto Vera Cruz 
de Mongaguá.
Mauro Sérgio atuava na revenda de combustíveis 
há pelo menos 15 anos e faleceu no final de de-
zembro. "Meu pai gostava muito de ser revendedor 
de combustíveis e estava realizado", afirma o filho 
Lucas Mendes Gonzalez, que agora seguirá os 
passos do pai e estará à frente do posto ao lado do 
sócio Carlos Eduardo.
Já em janeiro, a revenda despediu-se do sr. Geral-
dini, que além de revendedor, foi diretor do Resan 
entre 2000 e 2010. Em 2019, deixou a revenda 
para aposentar-se.
"Estamos muito tristes com a partida de nossos 
companheiros, pessoas que sempre representa-
ram tão bem nossa categoria em Praia Grande e 
Mongaguá", lamentou o presidente do Resan, José 
Camargo Hernandes.

LUTO

Revenda perde 
Mauro Gonzalez 

e Fernando  
Geraldini

Mauro Sérgio, do Auto  
Posto Personalytte, faleceu 

no final de dezembro

Fernando Geraldini foi dire-
tor do Resan por dez anos 
e faleceu em janeiro
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Ações Resan/ dezembro

01 Reunião da Câmara 
Brasileira do Comércio de 
Combustíveis – CBCC, por 
videoconferência

03 Reunião com IBP com 
a participação da Fecom-
bustíveis, CNT, ANFAVEA, 
NTC&Logística para aprofun-
dar as considerações sobre o 
diesel verde e suas especifi-
cações, por videoconferência;

O Sindicombustíveis 
Resan e o Sindi-
cato dos Empre-

gados em Postos de Ser-
viços de Combustíveis e 
Derivados de Petróleo de 
Santos e Região (Sem-
pospetro) celebraram o 
termo aditivo à Conven-
ção Coletiva 2020-2021, 
que estará em vigência 
até 31 de agosto deste 
ano para as empresas 

SINDICAL

que possuem lava-rápido 
e funcionários que atuam 
na lavagem de veículos. 
Abaixo as principais atua-
lizações:

1PISO SALARIAL: em 
virtude do estado de 

calamidade pública re-
conhecido pelo Decreto 
Legislativo nº 6 de 2020, 
o piso salarial foi ajustado 
em 1º de janeiro de 2021 
com correção de 3%, pas-

Celebrado aditivo à CCT 2020/2021 
para lava-rápidos

10 Assembleia Geral do 
Resan para aprovação da 
proposta orçamentária para 
2021, em Santos;

sando para o valor de R$ 
1.161,00 (hum mil cento e 
sessenta e um reais);

2AUXÍLIO REFEIÇÃO: 
passa a ser de R$ 

18,00 (dezoito reais), por 
dia trabalhado. 
A íntegra do termo aditi-
vo para lava-rápidos está 
disponível no portal do 
Resan (http://www.resan.
com.br/convencoes-coleti-
vas/).
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Um brinde  
a você!

01 Caroline Gui-
marães Esmi 

Auto Posto Chaves - 
São Vicente

01  Osvaldo José 
Pinto

Auto Posto 7 Passos - 
Peruíbe 

05 Helena A. Chi-
nelli Ignatovi-

tch
Auto Posto Mathias - 
Cubatão

05 Roseli Gonçal-
ves de Azeve-

do 
Auto Posto Juruá Ber-
tioga - Bertioga

05 Maria José Masie-
ro Salvarani  

Auto Posto Pedro Lessa - 
Santos

08 José Ferreira Bar-
ros 

Auto Posto Portal do Vale 
- Itariri
Auto Posto Retiro das 
Caravelas - Cananéia
Auto Posto Tio Beba  - 
Registro
Auto Posto Vale do Ribei-
ra de Miracatu - Miracatu
Posto Petrobeba - Juquiá

10Bruno Diogo
Auto Posto Di Mô-

naco - Praia Grande

17 Dorival Franco da 
Silva 

Auto Posto Avalanche - São 
Vicente
Auto Posto Cidade Náutica 
- São Vicente
Auto Posto Náutica Frei 
Gaspar - São Vicente

18 Carolina Ongarato 
Pontes 

Abastecedora de Combustí-
vel Turismo - Jacupiranga

27 Carlos Celso Carrico 
Auto Posto Pôr do 

Sol - Itanhaém
Auto Posto Porto Seguro - 
Itanhaém
Auto Posto Praias do Sul - 
Itanhaém

FEVEREIRO
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1 Os preços finais dos combustíveis para 
o consumidor brasileiro, nos postos, 
encerraram a primeira semana útil 

de 2021 com alta de cerca de 1%, mostram 
dados da ANP. O diesel foi comercializado nas 
bombas por cotação média de R$ 3,675 por li-
tro, um aumento de 1,1% na comparação com 
a semana anterior. Já a gasolina comum era 
vendida por média de R$ 4,565 por litro, com 
avanço de 1% em base semanal. Os maiores 
valores nas bombas vêm após a Petrobras 
ter anunciado na última semana de 2020 um 
aumento de 4% para o diesel e de 5% para a 
gasolina em suas refinarias. No etanol hi-
dratado, concorrente da gasolina nos postos, 
a ANP verificou preço médio de R$ 3,204 na 
semana, aumento de 0,75%.

VEÍCULOS 4 A Petrobras registrou em 2020 novo 
recorde de produção anual de óleo e 
gás. A companhia informou que a nova 

marca histórica, de 2,84 milhões de barris diários 
de óleo equivalente (BOE/dia), superou o recorde 
anterior, de 2015, de 2,79 milhões de BOE/dia. A 
estatal também destacou que atingiu recorde na 
produção de petróleo, isoladamente. A empresa 
produziu, no ano passado, 2,28 milhões de barris/
dia de óleo, ante os 2,23 milhões de barris/dia 
apurados em 2015. O pré-sal respondeu por 66% 
do volume produzido pela estatal em 2020. Ao 
todo, a companhia extraiu, em média, 1,86 milhão 
de BOE/dia na região no ano passado. Em 2015, 
esse percentual era de 24% do total extraído.

3 As vendas de veículos neste ano 
devem voltar a crescer. A Associa-
ção Nacional dos Fabricantes de 

Veículos Automotores (Anfavea) estima 
alta de 15% em 2021, alcançando 2,367 
milhões de unidades. Já as estimativas de 
produção são de aumento de 25% soman-
do 2,52 milhões de veículos. E as expor-
tações devem crescer 9%, a 353 mil uni-
dades. Segundo o presidente da Anfavea, 
Luiz Carlos de Moraes, essa estimativa é 
conservadora.

FIQUE LIGADO

PREÇOS
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2 
O governo federal decidiu não excluir 
do Simples Nacional as empresas 
inadimplentes em 2020. A decisão 

atendeu a uma solicitação formulada pelo 
presidente do Sebrae, Carlos Melles, ao 
Ministério da Economia. Todos os anos são 
excluídas entre 600 mil a 700 mil empresas 
desse regime especial de tributação. Em 
2019, 738.605 contribuintes do Simples fo-
ram notificados sobre a existência de débitos 
com a Receita e a Procuradoria-Geral da Fa-
zenda Nacional, no valor de R$ 21,5 bilhões, 
e que por isso sairiam do programa. Desses, 
230 mil regularizaram sua situação e conse-
guiram permanecer. A solicitação feita pelo 
Sebrae levou em consideração a realidade 
vivida pelas micro e pequenas empresas em 
2020, com o duro impacto provocado pela 
pandemia do coronavírus. 

SIMPLES NACIONAL




