
Informativo do Sindicombustíveis - Resan  | Outubro de 2015 |  Ano 20  |  N° 239

Galões
ABNT atualiza norma 
técnica dos recipientes 
para socorrer veículos 
em pane seca. Agora, 
ANP aguarda medida do 
Inmetro para passar a 
exigir a venda de produto 
fora do tanque apenas 
em galão certificado. 
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Estacionamento
Marginais que se fazem 
passar por donos de 
veículos dão golpe 
em estacionamentos. 
Estudo de caso aponta 
medidas que minimi-
zam os riscos.
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Lei do Descanso 
Tanques adicionais 
em caminhões são o 
maior obstáculo para a 
implantação da lei que 
obriga caminhoneiros 
a fazer intervalos entre 
as jornadas. Postos 
revendedores são 99% 
dos pontos de parada e 
descanso do País.
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ABNT atualiza NBR sobre galões12

14 Estudo de 
caso

Um caso verídico ocorrido em Santos serve 
de exemplo sobre os métodos de controle de 
entrada e saída de carros em estacionamentos 
e lava-rápidos. Marginais se beneficiam do 
improviso para levar carros de clientes.  

REV_OUTUBRO.indd   3 06/10/2015   09:08:28



04  |  POSTOS & SERVIÇOS

EDITORIAL

José Camargo Hernandes
Presidente do Resan

“Consumidor sabe que 
a injusta fama de vilão 

não nos cabe mais”

O 
reajuste na gaso-
lina em 6% e do 
diesel em 4%, em 
vigor desde o dia 

30 de setembro, já estava 
anunciado há meses, des-
de o início da alta do dólar e 
também das mensagens que 
a Petrobras vinha dando aos 
investidores de que a empresa 
tem autonomia. Com o dólar 
mais alto, não resta outra 
alternativa do que recompor 
perdas frente ao preço do bar-
ril no mercado externo. 

No entanto, nesta confusão 
generalizada que virou o 
Brasil, com inflação em alta, 
desvalorização do real em dis-
parada, aumento de impostos, 
incertezas econômicas e mui-
tos conflitos na política, há um 
fator positivo para o empresá-
rio dos segmentos represen-
tados pelo Sindicombustíveis 
Resan. O consumidor tem a 
plena noção de que também 
somos vítimas da economia 
desajustada.

Ao contrário de anos anterio-
res quando o dono do posto 
de combustíveis era sempre o 
vilão, agora, as regras estão 
claras e expostas para todos. 

Se os preços sobem na refi-

naria, não há como segurá-los 
nas bombas. 

Até porque trabalhamos com 
margens justas. 

Os jornais, as redes sociais         
e as conversas durante o café 
revelam o grande nível de 
consciência dos brasileiros. 
Estamos acompanhando os 
fatos com um nível de infor-
mação nunca antes visto. 

Ao mesmo tempo, essas adver-
sidades servem para nos testar 
enquanto empresários. Não falo 
da solidez das empresas e da 
capacidade de investimento de 
cada um. Isso é muito indivi-
dual. Lamentamos que muitos 
companheiros passem por 
situações ainda mais difíceis.

Mas o que quero ressaltar 
é a importância de se fazer 
diferente nesse momento. 
Aproveite minutos que sobram 
no seu dia para conhecer sua 
equipe, saber das sugestões 
e queixas que clientes fazem 
aos frentistas e funcionários 
que lidam diretamente na 
pista, no estacionamento, no 
lava-rápido, nas lojas e nos 
caixas na hora do pagamento.

Nesta edição trazemos uma 
matéria sobre a importância 

de ouvir o que o consumidor 
está querendo. Nossa inspi-
ração veio de uma série do 
Fantástico, da Rede Globo, 
em que um diretor de grande 
empresa se fez passar por 
um simples funcionário para 
conhecer seu negócio por 
trás da mesa de chefe. Es-
pecialistas nos deram dicas 
preciosas.

Além disso, também levan-
tamos a bandeira de que 
para o Governo Federal 
fazer valer a Lei do Des-
canso dos Caminhoneiros é 
preciso que o MInistério dos 
Transportes reveja a libera-
ção dos tanques adicionais 
que transportam até dois 
mil litros de diesel a mais 
no caminhão, aumentando a 
autonomia de viagem.

A edição está recheada de 
novidades como a atualização 
de uma norma técnica sobre 
os galões usados na pane 
seca; uma nova lei em Praia 
Grande que obriga parar o 
abastecimento ao sinal da 
trava do bico da bomba...

Deixo aqui meus votos para 
que este último trimestre do 
ano seja menos negativo. Até 
o mês que vem!
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A série ‘Chefe Oculto’, do Fantástico, 
da Rede Globo, mostrou ao Brasil as 
descobertas do diretor de uma grande 
empresa do ramo de geradores de ener-
gia após uma semana se passando por 
um funcionário comum. Ele conheceu 
na prática o dia a dia dos diversos se-
tores da fábrica, colocando métodos e 
pessoas em xeque. Mas também teve 
surpresas boas com o nível de compro-
metimento e com a qualidade da equipe. 
A experiência é inspiradora. 

Postos & Serviços aproveitou o gancho para entre-
vistar especialistas em Recursos Humanos e tam-
bém empresários que já perceberam a importância 
de ouvir seus funcionários e acompanhar de perto os 
processos produtivos e operacionais.

A lição número 1 para todo grande líder é o conheci-
mento das tarefas desenvolvidas pela equipe. Aliado 
a isso, as boas condições de trabalho e um ambiente 
acolhedor são fundamentais para que o trabalhador 
se sinta parte da empresa e colabore com o seu 
desenvolvimento.

Na verdade, pouco importa se a empresa é uma gran-
de rede de postos de combustíveis, uma única loja de 
conveniência, lava-rápido, troca de óleo ou estaciona-
mento. O que se tem que ter em mente é que para ser 
um bom empresário é necessário saber liderar. Co-
nhecer e conversar com sua equipe é indispensável.

Suraia Cassab Deloroso é supervisora de RH da 

NPO, empresa especializada em consultoria empre-
sarial, reconhece a importância da figura do gerente 
que na maioria dos casos faz a ponte entre o dono 
do posto, por exemplo, e os frentistas.

“Em geral, esse relacionamento próximo entre fun-
cionário e empregador quase inexiste no dia a dia, 
pois são muitas as obrigações dos empresários. Na 
maioria das vezes é o gerente ou supervisor que 
reporta o rendimento dos colaboradores e aponta 
soluções para determinados problemas”.

Mas isso, segundo Suraia, não isenta a obrigação do 
dono de ficar próximo de sua equipe. Ela comenta 
que há diversas ações bastante eficazes e que cola-
boram diretamente para o crescimento da empresa, 
até porque, com a aproximação, o empresário pode 
entender as dificuldades e carências, que, por vezes, 
os gerentes podem não informar. 

As ações podem ser realizadas no próprio ambiente 
de trabalho, com reuniões regulares, ou mesmo com 
a organização de confraternizações (veja quadro).

Cliente oculto

O chamado “cliente oculto” é uma ferramenta de 
autoavaliação em que o empresário pode contratar 
um profissional para se passar por consumidor e 
avaliar todo o atendimento. “Ele chega ao posto, 
puxa uma conversa para ver como o funcionário se 
porta e pede diversos serviços, como abastecimento, 
lavagem e troca de óleo. Depois, envia um relatório 
ao empresário”, explica Suraia.

Cliente oculto faz a vez do ‘chefe’
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O objetivo é ter uma 
avaliação qualitativa 
do serviço prestado 
aos clientes. Nos 
casos em que falhas 
são apontadas, ele 
terá subsídios para 
capacitar a equipe de 
acordo com os pontos 
de insatisfação identi-
ficados.

“É a única forma de 
consertar os erros. 
Quando não há um 
gerente ou proprietá-
rio no posto, não tem 
como saber como os 
funcionários estão 
trabalhando. É nessa 
hora que enviamos o 

cliente oculto”, co-
menta Eduardo Lopes 
Ribeiro, gerente do 
Auto Posto Santour.

Segundo ele, a ação 
ocorre, no máximo, 
duas vezes ao ano 
para que os colabora-
dores não percebam. 
“Nessas ações sem-
pre detectamos erros 
de atendimento. Na 
minha frente, o fun-
cionário oferecia todo 
tipo de serviço, desde 
gasolina aditivada até 
lavagem, calibragem 
e troca de óleo. Mas, 
quando não havia 
ninguém por perto, 
o atendimento era 
inverso”. 

Flavio Ribas de Souza 
é proprietário de três 
postos de combustí-
veis na Baixada San-
tista. Ele se ressente 
de tantas obrigações 
burocráticas que 
reduzem o tempo livre 
para lidar diretamente 
com a equipe. “Deixo 

esse papel para os 
meus gerentes, que 
me repassam os pro-
blemas dos funcioná-
rios e, juntos, chega-
mos a uma solução. 
Independente disso, 
conheço todos meus 
colaboradores. O bom 
relacionamento é pri-
mordial no ambiente 
corporativo”.

A revendedora Maria 
de Lourdes Aparecida 
Masiero Ribeiro, do 
Auto Posto Pedro Les-
sa, preza sempre pela 
confraternização. A 
cada dois meses, ela 
realiza, aos sábados, 
um churrasco para 
seus funcionários. 
“Somos uma grande 
família, e como famí-
lia, temos problemas. 
São nesses momen-
tos que meus funcio-
nários se aproximam 
e se sentem mais à 
vontade para conver-
sar. Juntos, chegamos 
a um consenso. Tento 
ajudar a todos”. 

REUNIÕES MENSAIS: Organize cafés 

da manhã e lanches da tarde para 

seus funcionários. Marque 30 mi-

nutos antes do expediente e esteja 

presente. Converse com seus funcio-

nários e mostre que eles são impor-

tantes para o desenvolvimento da 

empresa. Ele se sentirá valorizado e 

renderá muito mais. Aproveite para 

conversar, ver o que eles esperam 

e se há algum problema que você, 

como líder, pode resolver.

CONFRATERNIZAÇÕES: Faça 

quando achar necessário. Fim de 

ano, dia dos pais, dia do frentista, 

enfim, veja a época melhor de 

acordo com a sua realidade. Se 

possível, convide os familiares. O 

funcionário deve entender que faz 

parte de um grupo, e que o atendi-

mento que ele presta influencia no 

resultado da empresa. Se ele não 

está motivado, dificilmente execu-

tará bem o seu trabalho.

Sete frases que bons 
chefes nunca devem falar
“Porque eu disse”
Ter uma boa liderança significa construir 
uma cultura de colaboração, conexão, 
criatividade e comunicação. E isso não 
funciona se a liderança for baseada em 
autoridade. Em vez disso, utilize: “Como 
é que nós queremos enfrentar isso?”.

“Quem você pensa que é?”
Nada de ridicularizar ou rebaixar funcioná-
rios. Em vez disso: “O que você acha?”.

“Não é minha culpa”
Ser um grande líder significa que você 
deve aceitar as consequências de suas 
próprias ações, assim como das ações 
dos outros. Em vez disso: “Os problemas 
acabam aqui”.

“Eu não preciso de ajuda”
Liderança se trata de trabalho em equipe 
e colaboração. Então, o chefe precisa 
incluir todo mundo e mantê-los inspira-
dos. Use seu tempo para ajudar e liderar 
os outros para o sucesso. Em vez disso: 
“Vamos fazer isso juntos”.

“Eu não me importo”
Grandes líderes sempre se importam. Quan-
do você expressa apatia, mesmo sobre um 
pequeno ponto, aqueles que o rodeiam têm 
pouca razão para confiar em você. Em vez 
disso: “Vamos pensar sobre isso”.

“Estou muito ocupado”
Todos nós temos tempo para as coisas 
que são importantes para nós. Quan-
do você definir uma prioridade para si 
mesmo, avise sua equipe. Em vez disso: 
“Vou arranjar um tempo”.

“O fracasso não é uma opção”
O sucesso é importante, mas o fracasso 
não é o inimigo do sucesso. A falha pode 
ensinar lições valiosas e aqueles que têm 
medo de falhar vão construir uma cultura 
que recompensa somente escolhas segu-
ras. Em vez disso: “Seja corajoso. Assu-
mir riscos sempre é um aprendizado”.
Fonte: Inc - http://www.inc.com/lolly-daskal/7-
-phrases-you-will-never-hear-a-great-leader-say.
html

Como conhecer melhor seus funcionários
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S
e antes o clien-
te expressava 
sua opinião 
pelo serviço de 

satisfação, falando di-
retamente com o dono 
ou então elogiando a 
empresa para amigos 
e conhecidos, nos dias 
de hoje a rede social é 
o palco para elogios e 
reclamações.  E o que 
nunca falta é público 
para aplaudir ou jogar 
pedras.

Um exemplo aconte-
ceu bem recentemente 
quando um motorista 
que abasteceu R$ 
50,00 num posto de 
Santos fez uma pos-
tagem no Facebook 
elogiando o estabe-
lecimento que pron-
tamente lhe devolveu 
a diferença do valor 
debitado incorretamen-
te de seu cartão. Ele se 
dizia surpreso em ter 
chegado ao posto dias 
depois e ter encontra-
do um envelope com 
a diferença do valor 

pago a mais e ainda ter 
recebido um pedido de 
desculpa. 

A qualidade do atendi-
mento, a presteza com 
que o consumidor é re-
cebido e também o tra-
tamento individualizado 
são fatores importantes 
entre as ferramentas de 
venda. Simpatia não é 
um acessório facultati-
vo para quem lida com 
clientes. É obrigatório. 

Da mesma forma, a 
apresentação pessoal, 
a organização, limpeza 
e as técnicas de vendas 
são itens que fazem da 
lista de avaliação de 
qualquer consumidor. 
Você já se perguntou se 
seu frentista é cortês?

“A grande maioria 
dos empresários não 
conhece seus funcio-
nários, mas o interesse 
em entender como é a 
experiência do cliente 
na sua empresa tem 
crescido. “Hoje, com 
as redes sociais, o 

O ‘poder’ das redes sociais Não deixe seu cliente 
conhecer melhor sua 
empresa do que você

“Um exemplo do poder das redes sociais foi 
a experiência de uma cadeia de restaurantes. Um 
cliente, ao fotografar a conta que havia vindo com 
um valor errado (que depois foi esclarecido como 

tendo sido decorrente de um problema do software 
utilizado), e postá-la em uma rede social, mobili-
zou um número enorme de pessoas que exigiram 

explicações. Foi necessária uma intervenção pesso-
al do dono da cadeia de restaurantes, que passou 
semanas respondendo e-mails individualmente, 

para esclarecer o ocorrido

”
 

empresário percebe como 
está vulnerável e, com isso, 
busca conhecer o consumi-
dor. É um movimento lento 
e gradativo”, explica José 
Worcman, sócio diretor da 
OnYou, empresa especiali-
zada em cliente oculto.

Os erros mais comuns iden-
tificados numa visita de um 
cliente oculto é a falta 
de disponibilidade 
dos funcionários, o 
uso de celular duran-
te o atendimento e o 
não reconhecimento 
da necessidade do 
consumidor, já que 
há quem precise 

ser atendido rapidamente 
e outros que exigem mais 
atenção.

“Muitos empresários não 
estão interessados em 
ouvir a verdade sobre sua 
empresa porque aí terão 
um problema de gestão de 
atendimento para resolver”, 
avalia Worcman.

José Worcman, sócio-diretor da OnYou
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C
om auto-
nomia para 
rodar até 
dois mil 
quilômetros 

sem qualquer interrup-
ção para abastecimento, 
caminhões com tanques 
adicionais são o grande 
entrave na disposição 
de postos de combus-
tíveis localizados nas 
rodovias brasileiras de se 
transformarem em Ponto 
de Parada e Descanso 
(PPD) oficial. Esses são 
estabelecimentos essen-
ciais para a implantação 
na íntegra da Lei dos 
Caminhoneiros. 

O Ministério dos Trans-
portes definiu em setem-
bro uma lista de estradas 
onde há pontos já adap-
tados ou em adaptação 
para servir como descan-
so para os caminhonei-

ros. Na região da Bai-
xada Santista e Vale do 
Ribeira, apenas a Régis 
Bittencourt está na lista 
dos 19 trechos de rodo-
vias federais com PPD, 
no trecho de São Paulo a 
Curitiba. Neste momen-
to, embora a lei 13.103 já 
esteja em vigor, não há 
uma lista com endereços 
exatos dos pontos. 

A Portaria 944, publicada 
em julho pelo Ministério 
do Trabalho e Emprego, 
define os critérios para o 
reconhecimento de um 
PPD. São inúmeros os 
detalhes técnicos, muitos 
dos quais dificultam a 
adaptação do posto.

Segundo o diretor do 
SOS Estradas, o maior 
portal de estradas do 
País, Rodolfo Rizzotto, 
a concorrência com os 
pontos de abastecimen-

to (PAs), mantidos por 
transportadoras, é o 
maior desestímulo aos 
investimentos por parte 
dos postos de combus-
tíveis que, segundo ele, 
representam 99% dos 
PPDs existentes no País.

“Para o governo incenti-
var um ponto de parada 
basta apenas que exija 
dos postos as mesmas 
condições impostas 
aos PA´s. Além disso, 
o caminhoneiro precisa 
ter receita para pagar 
o estacionamento e as 
diárias. Hoje, o motorista 
ganha diária média de 
R$ 40,00 para pagar 
pelo café da manhã, 
almoço, jantar, lanche, 
banho e pelo estaciona-
mento. E a hospedagem 
é dentro da cabine”, 
argumenta Rizzotto. 

A falta de incentivo para 

“Para o governo 
incentivar um 

ponto de para-
da basta apenas 

que exija dos 
postos as mes-
mas condições 

impostas aos 
PA´s. 

Além disso, o 
caminhoneiro 

precisa ter re-
ceita para pagar 
o estacionamen-
to e as diárias”, 

Rodolfo Rizzotto, 
diretor do portal 

SOS  Estradas

Para fazer valer a ‘Lei do Descanso’, bastaria 
limitar os tanques adicionais dos caminhões

Embora caminhões 
tenham tanques de 
fábrica com capacidade 
para 300 ou 400 litros de 
diesel, os tanques adicio-
nais carregam até 2.000 
litros de combustível, o 
que permite ao caminho-
neiro rodar sem parar
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0800 777 9011

comercial@redesoft.com.br

Pronto para
NFC-e e SAT

Sistema
nas nuvens

Suporte
24 horas

.com.br
A melhor ferramenta para administrar
seu posto de onde você estiver.

que donos de postos façam 
investimentos significativos 
num momento de crise faz 
com que o especialista seja 
reticente quanto à ampliação 
dos pontos em rodovias, o 
que comprometerá as metas 
estabelecidas pelo Governo.

Em tese, a fiscalização na Ré-
gis Bittencourt e nas demais 
rodovias que fazem parte da 
lista liberada em setembro 
pelo Ministério dos Transpor-
tes começará em 180 dias, 
ou seja, em março de 2016. 
Nas estradas, a competência 
é da Polícia Federal enquanto 
a Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres (ANTT) e 
o Ministério do Trabalho e 
Emprego se encarregam de 
fiscalizar as transportadoras e 
os pontos de parada.

“Não se pode punir um 
motorista porque ele não fez 
a parada obrigatória. Hoje 
não tem nenhum PPD cre-
denciado. Não é por falta de 
estrutura ou pontos capazes 
de se adaptar, mas porque da 
forma como a portaria (944) 
foi editada não há tolerância. 
O posto terá que cumprir tudo 
o que está na portaria”, con-
trapõe Rodolfo Rizzotto. Ele 
sugere um escalonamento de 
serviços, com a exigência mí-
nima de cumprimento de 70% 
dos critérios para reconhecer 
um PPD. 

P
ostos & Serviços 
entrevistou o diretor de 
Informações em Trans-
porte da Secretaria de 

Política Nacional de Transporte 
do Ministério dos Transportes, 
Marcelo Sampaio. Segundo ele, 
a necessidade de o Governo 
estabelecer um vale-descanso 
como acontece com o vale-
-pedágio para que o motorista 
pague pelo pernoite ou mesmo 
pelos serviços disponibilizados 
pelo PPD é uma relação de 
trabalho entre a transportadora 
e o motorista.

Ele reconhece que a autonomia 
dos caminhões com tanques adi-
cionais é um entrave aos PPDs, 
mas defende o livre mercado. 
“Entendo que negócio do posto é 
a comercialização de combustí-
vel, mas a iniciativa privada deve 
identificar outros negócios no 
PPD”, argumenta, ao responder 
sobre o quanto os tanques adi-
cionais ameaçam a relação entre 
o caminhoneiro e o posto. 

Com a alteração da lei 12.619 
pela 13.103, o tempo máximo de 
direção para cada 30 minutos de 
intervalo passou de quatro horas 
para 5h30. Com isso, o minis-
tério trabalha com a meta de 

“Iniciativa privada deve identificar 
outros negócios no ponto de parada”

estabelecer um PPD a cada 200 
quilômetros. 

Embora na contagem inicial ele 
diga que apareçam 3.670 pontos 
possíveis de serem PPDs em todo 
o Brasil, o Governo Federal se 
prepara para uma nova pesquisa, 
desta vez qualitativa para identifi-
car quantos dos estabelecimentos 
seguem os critérios definidos em 
julho deste ano pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego.

“Precisamos de 300 estabele-
cimentos para fechar a lista de 
pontos de parada. Temos dez ve-
zes mais, mas isso não quer dizer 
que não existam vazios, principal-
mente em trechos de estradas do 
Norte e Nordeste”, diz Sampaio.

Sampaio: “precisamos de 300 PPDs “
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O que diz a lei? 
A jornada diária será de 8 ho-
ras, podendo haver prorroga-
ção por até 2 horas extraor-
dinárias ou, se previsto em 
convenção ou acordo coleti-

vo, por até 4 horas extraordinárias. 

Será considerado trabalho 
efetivo o tempo em que 
o motorista estiver à dis-
posição do empregador, 
excluídos os intervalos para 
refeição, repouso e descanso 

e o tempo de espera. 

O motorista tem direito a 
intervalo mínimo de 1 hora 
para refeição, e esse período 
pode coincidir com o tempo 
de parada obrigatória.

 
De acordo com a lei, a jor-
nada de trabalho não tem 
horário fixo de início, fim ou 
intervalos. 

É vedado ao motorista dirigir por mais 
de 5 horas e meia ininterruptas. 

A cada 6 horas na condução do veí-
culo, estão previstos 30 minutos para 
descanso. 

Em situações excepcionais, 
o tempo de direção poderá 
ser elevado pelo período 
necessário para que o con-
dutor chegue a um lugar que 

ofereça segurança.

Estão asseguradas 11 horas 
de descanso a cada período 
de 24 horas, podendo ser 
fracionadas, e podem englo-
bar os períodos de parada 

obrigatória, desde que seja garantido 
o mínimo de 8 horas ininterruptas no 
primeiro período e o gozo do restante 
dentro das 16 horas seguintes.

Nas viagens de longa distância, em 
que o caminhoneiro fica fora da base 
da empresa e de sua residência por 
mais de 24 horas, o repouso diário 
pode ser feito no veículo ou em aloja-
mento com condições adequadas. 

A 
nova portaria do Minis-
tério do Trabalho, a 944, 
de julho deste ano,  
   abriu a possibilidade 

de o estabelecimento cobrar pelo 
estacionamento desde que ele 
seja fechado e tenha vigilância e/
ou monitoramento por câmeras.

“A partir do momento em que 
se pode cobrar e se o moto-
rista tiver como pagar, o dono 
do ponto de parada passa a 
ter receita. O que não pode é 
receber o pessoal de graça. 
O transporte é uma iniciativa 
privada em que ganham o 
caminhoneiro, embarcador, 
transportadora, concessionária 
de rodovia e só quem não esta-

va tendo receita era o ponto de 
parada. Essa conta não daria 
certo”, diz Rodolfo Rizzoto, do 
portal SOS Estradas.

Segundo ele, a atual portaria é 
viável, embora ainda haja neces-
sidade de alteração de exigên-
cias quanto à sinalização das 
vagas dentro do estacionamento. 

Outra exigência é a desburocrati-
zação por parte das concessioná-
rias de rodovias para a obtenção 
de licenças para obras de acesso 
aos estacionamentos. Ele tam-
bém sugere a criação de linhas 
de financiamento do BNDES que 
ajudem o empresário a fazer os 
investimentos necessários.

Portaria define critérios 
de segurança e sanitários
Os critérios e exigências a serem adotados pelo estabelecimen-
to interessado em ser credenciado como PPD estão na Portaria 
944, do Ministério do Trabalho e Emprego. Ela estabelece as 
condições de segurança, sanitárias e de conforto nos locais de 
espera, de repouso e de descanso dos motoristas profissionais de 
transporte rodoviário de passageiros e de cargas. Um exemplo é 
a distância máxima de 250 metros das instalações sanitárias do 
local de estacionamento do veículo. 

O Porto Seguro Transportes tem soluções em seguro para empresas de todos os portes e para os mais diferentes tipos 
de cargas, incluindo combustíveis e derivados de petróleo. São seguros com coberturas contra diversos imprevistos e 
uma ampla linha de serviços, como pontos de apoio a cada 100 quilômetros, assistência à carga em caso de acidente 
e o exclusivo Transportador Consciente: um pacote de serviços que inclui cuidados com a saúde e a qualidade de vida 
dos motoristas, manutenção do veículo e procedimentos de segurança na estrada.

CNPJ 61.198.164/0001-60 - Processo SUSEP: Nacional (Aquaviário Aéreo e Terrestre) - 15414.902180/2013-02; Internacional (Aquaviário, Aéreo e Terrestre) 15414.001108/2010-13; RCTR-C - 15414.001029/2005-37; RCF-DC 
15414.002673/2011-71; Mais Simples - 15414.001895/2008-71; Embarcador 15414.902180/2013-02. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

Para mais informações, consulte-nos:
Costa Mar Corretora de Seguros Ltda  
(13) 3235-2678
costamarseguros@gmail.com
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2864-2015 - anuncio - Transportes - Sucursal Litoral Paulista-AR.pdf   1   31/08/2015   15:08:30

Ajustes na portaria aproximam 
exigências da realidade dos 
postos de rodovia

Critérios para Pontos de Parada foram definidos pelo Ministério do Trabalho
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O Porto Seguro Transportes tem soluções em seguro para empresas de todos os portes e para os mais diferentes tipos 
de cargas, incluindo combustíveis e derivados de petróleo. São seguros com coberturas contra diversos imprevistos e 
uma ampla linha de serviços, como pontos de apoio a cada 100 quilômetros, assistência à carga em caso de acidente 
e o exclusivo Transportador Consciente: um pacote de serviços que inclui cuidados com a saúde e a qualidade de vida 
dos motoristas, manutenção do veículo e procedimentos de segurança na estrada.
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15414.002673/2011-71; Mais Simples - 15414.001895/2008-71; Embarcador 15414.902180/2013-02. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

Para mais informações, consulte-nos:
Costa Mar Corretora de Seguros Ltda  
(13) 3235-2678
costamarseguros@gmail.com
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Os empregados da catego-
ria Estacionamento das 
cidades de Santos, São 

Vicente, Praia Grande e Guarujá 
terão um reajuste de 11,88% no 
piso salarial. O valor refere-se 
ao período de 01/09/2015 até 
31/08/2016.

Para jornada de 8 horas diárias e 
44 semanais, o valor passa a ser 
de R$ 905,00 para controlador 
de acesso, office boys, faxineiros 
e copeiros, R$ 1.160,80 para 
lavador e demais funções e R$ 
1.287,47 para operadores, ma-
nobristas e caixas. Os motoristas 
receberão R$ 1.547,36. 

Já para a jornada de 6 horas 
diárias e 36 semanais, o valor 
passa a ser de R$ 741,46 para 
controladores de acesso, office 
boys, faxineiros e copeiros; de 
R$ 949,75 para lavadores e R$ 
1.055,02 para operadores, ma-
nobristas e caixas. O salário de 
motorista é R$ 1.266,00.

O valor do piso deve ser equipa-
rado ao piso mínimo estadual, 
prevalecendo o valor do salário 
que for maior.

Participação nos Lucros 

O valor passa a ser de R$ 
464,30 a ser pago em duas par-
celas de R$ 232,15, nas datas 
de vencimento dos salários de 
fevereiro e agosto de 2016.

Alimentação / Plano de saúde

As empresas deverão oferecer 
aos seus empregados plano de 
alimentação (cesta básica, ou vale 
alimentação, ou vale cesta básica) 
ou até mesmo saúde, no valor 
mensal mínimo de R$ 115,00.

O texto completo do acordo está 
disponível para associados no site 
do Resan (www.resan.com.br).

Acertado reajuste no 
piso dos empregados 
em estacionamentos

O acordo que definiu a 
Convenção Coletiva de 
Trabalho da categoria 

de Lava-Rápido para o perí-
odo 2015 a 2017 foi firmado 
em 17 de setembro. A partir de 
01/09/2015, deve-se conside-
rar o reajuste de 10,135% no 
salário dos funcionários. O piso 
passa a ser de R$ 920,00.

Demais benefícios:

- Auxílio-refeição será de R$ 
13,50 por dia trabalhado; 

- Seguro de vida em grupo pas-

sou a ser de R$ 13.794,35 para 
morte natural, invalidez total 
ou parcial permanente, e R$ 
27.588,70 para morte acidental;

- Auxílio funeral passa a ser de 
R$ 1.676,95;

- As funções de lavador, hi-
gienizador e polidor terão um 
adicional de insalubridade de 
20% do piso. 

Nas demais cláusulas não 
houve alteração. A íntegra da 
Convenção Coletiva pode ser 
consultada no portal do Resan.

Firmado acordo para funcionários de Lava-Rápido

Embora a Associação Brasi-
leira de Normas Técnicas 
(ABNT) acabe de atualizar 

o item sobre os recipientes para 
armazenamento e transporte de 
combustíveis automotivos na NBR 
15.594-1, o uso obrigatório dos 
galões certificados para venda 
de produtos fora do tanque ainda 
depende de medidas a serem 
adotadas pelo Inmetro e ANP.

De acordo com a assessoria de 
comunicação da ANP, a Agência 
aguardará a publicação da Por-
taria do Inmetro para avaliar os 
procedimentos a serem adotados. 

Segundo a Superintendência de 
Abastecimento, haverá uma re-
gulamentação complementar da 
ANP para o tema somente após o 
instituto revisar a legislação para 
os fabricantes de embalagens e 
estes disponibilizarem as mes-
mas ao mercado, concedendo 
prazo para a revenda se adequar.

ABNT atualiza norma técnica 
sobre galão para pane seca. 
ANP espera portaria do Inmetro
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Avelino Morgado é 
homenageado pela 
Fecombustíveis

O diretor-secretário da Fecom-
bustíveis, Roberto Fregone-
se, prestou uma homenagem 
póstuma a Avelino Morgado, 
ex-assessor da diretoria do 
Sindicombustíveis Resan e ex-
-colaborador da Fecombustíveis 
durante a reunião extraordinária 
do Conselho de Representantes 
da Federação em Brasília, no 
DF, no dia 17 de junho. 
Na abertura, Fregonese solici-
tou a todos os presentes que, 
de pé, fizessem um minuto de 
silêncio em homenagem à me-
mória de Morgado, “que tanto 
colaborou com as conquistas da 
revenda”, disse.
Nos últimos 15 anos, Morgado 
participou das mais importantes 
discussões envolvendo a ca-
tegoria, assim como idealizou 
diversos projetos. O último foi a 
estruturação do curso da NR-20, 
que já capacitou mais de dois mil 
funcionários de postos da Baixa-
da Santista e Vale do Ribeira de 
acordo com as normas do Minis-
tério do Trabalho e Emprego. 
Avelino Morgado faleceu no 
dia 13 de maio de 2015 após 
complicações de uma cirurgia 
realizada no intestino. 

Praia Grande é o primeiro muni-
cípio da região a aprovar uma lei 
que proíbe o abastecimento de ve-
ículos após o travamento do bico 
de abastecimento. De autoria do 
vereador Paulo Emílio de Oliveira 
(PRB), o projeto (PL 25/15) foi 
encaminhado ao Executivo em 16 
de setembro para sua regulamen-
tação em até 90 dias.

O argumento do parlamentar é o 
da Vigilância Sanitária do Estado 
que no início do ano lançou a 
campanha “Não passe do limite! 
Complete o tanque só até o 
automático”. 

O Sindicombustíveis Resan che-
gou a participar de uma audiên-
cia pública sobre o assunto na 
Assembleia Legislativa, na mes-
ma época, para discutir o Projeto 
nº247/2015, que já pretendia 
transformar a campanha em lei 
em todo o Estado. 

José Camargo Hernandes, presi-
dente do sindicato, representou 
a revenda paulista no encon-
tro organizado pelo deputado 
estadual Marcos Martins (PT). 
“Longe de nós não colaborarmos 
para o processo de melhoria 

das condições, de trabalho do 
frentista, até porque, nós, como 
revendedores, também estamos 
expostos à gasolina no dia a dia. 
O que queremos é entendimento 
e concordância”, disse ele. 

Etanol e diesel não têm benzeno

Para Hernandes, o óleo diesel e 
etanol, por exemplo, poderiam 
ficar de fora das leis que limitam 
o abastecimento, já que não pos-
suem benzeno na composição. 
“Durante o abastecimento do 
diesel, forma uma espuma que 
pode destravar o bico abastece-
dor bem antes de o tanque estar, 
de fato, completo”, explica.

Em Praia Grande

Segundo o vereador Oliveira, o 
projeto levou em consideração a 
recomendação dos manuais de 
veículos para que o volume má-
ximo de combustível no tanque 
se limite a 90% de sua capacida-
de total. Após a regulamentação, 
o descumprimento da lei acar-
retará em multas e suspensão 
do alvará de funcionamento do 
posto. A fiscalização ficará a car-
go da Administração Municipal.

PG aprova projeto que proíbe 
abastecer após trava do bico
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M
arcelo Machado, 
de 43 anos, pediu 
à mulher que dei-
xasse o carro da 
família, um Citroën 

C4, para lavar em um estabele-
cimento na Ponta da Praia, em 
Santos. Como de costume, por já 
serem clientes, eles aguardaram 
a ligação do dono do lava-rápido 
para buscar o carro no final do dia. 
Estranhando a ausência do tele-
fonema, eles foram ao comércio 
buscar o veículo e encontraram as 
portas fechadas. 

“Tentamos falar com o proprie-
tário. Sem sucesso, fomos à 
delegacia registrar o Boletim de 
Ocorrência por furto e apropria-
ção indébita de bem. Retornamos 
ao lava-rápido e um funcionário, 
que chegou posteriormente ao 

local, informou que um rapaz, se 
passando por nosso sobrinho, 
pagou os R$ 40,00 do serviço de 
lavagem e retirou o veículo sem 
apresentar o ticket”, disse Macha-
do a Postos & Serviços.

O caso aconteceu em maio deste 
ano e é usado como exemplo 
para mostrar ao associado do 
Sindicombustíveis Resan que é 
necessária a adoção de medidas 
de controle de entrada e saída 
de veículos para evitar a ação de 
golpistas.

O tipo de crime não é novo. Bandi-
dos aproveitam alguma brecha 
na segurança para levar veículos 
sem a devida comprovação de 
propriedade. 

Há quatro anos, um posto de 
Santos passou por situação 

parecida. As chaves ficavam em 
cima do para-brisa dos veícu-
los que aguardavam a lavagem. 
Até que um marginal aproveitou 
um descuido, pegou a chave e 
furtou o carro. “Ele sabia que o 
dono estava tomando um café e 
aproveitou para escapar sem que 
ninguém percebesse”, relembra o 
gerente do estabelecimento. Por 
sorte, o veículo foi encontrado no 
mesmo dia e nem o posto e nem o 
proprietário precisaram acionar o 
seguro. 

Desde então, as chaves pas-
saram a ser responsabilidade 
dos funcionários encarregados 
e não mais colocadas no para-
-brisa. “Hoje não temos mais o 
serviço de lavagem completa. 
Então, o dono fica dentro do 
carro durante a ducha”. 

Estudo de caso

Furto em estacionamento aponta para 
mudança de comportamento do empresário

REV_OUTUBRO.indd   14 06/10/2015   09:08:35



POSTOS & SERVIÇOS  |  15

A melhor alternativa para evitar dor de cabeça 
em situações como essas é ter algum tipo 
de contrato com seguradoras. No caso de 

Marcelo Machado, o lava-rápido não possuía se-
guro. “Tivemos que acionar o nosso, perdemos o 
bônus e arcamos com os custos para financiar um 
carro novo. O roubado estava alienado e o seguro 
pagou a dívida”, explica.

Matheus Pereira de Souza é o proprietário do lava-
-rápido e estacionamento onde ocorreu o furto. Ele 
reconhece o descuido e diz que após o incidente 
passou a adotar medidas de segurança até então 
dispensadas já que a maioria dos clientes era vizi-
nho. Sempre foi comum que uma pessoa deixasse 
o carro para lavar e outra retirasse. 

“Geralmente a mulher deixava e o marido buscava 
à noite. Ou até mesmo o filho. Exatamente naque-
le dia, um rapaz ligou se passando pelo proprietá-
rio e informou que o sobrinho iria buscar o carro. 
Meu erro foi não ter pedido o ticket”, lembra.

Agora, para retirar o veículo, é obrigatória a apre-
sentação do comprovante e, em caso de perda, 
o documento do carro. “A pessoa pode até ligar 
informando que outra irá buscar, mas sem os com-
provantes, não entregamos”.  

Dicas de segurança

Vinicius Vaz, analista de segurança empresarial da 
Soldier, dá dicas quanto à segurança das empre-
sas que atuam no segmento de lavagem e esta-
cionamento. Segundo ele, há três serviços que 
atrapalham os planos dos bandidos. São elas:

“Meu erro for não 
ter pedido o ticket”

1 Colocação de ticket, seja eletrônico ou 
manual, em duas vias. Uma para o cliente e 

outra para a empresa. Deve conter o modelo do 
veículo, cor, placa e horário de entrada. “Em 
caso de sinistro, o cliente ou o próprio esta-
belecimento precisará informar no Boletim de 
Ocorrência todos esses dados. Qualquer segura-
dora pedirá, principalmente, pelo horário que o 
veículo deu entrada”.

2 Instalação de circuito fechado de televisão 
(CFTV). O circuito irá registrar a entrada do 

veículo, assim como a imagem da pessoa que o 
deixou. “Caso o proprietário do veículo tenha 
perdido o papel, os funcionários do lava-rápido 
e/ou estacionamento podem acessar o circuito 
interno para realizar a identificação visual. Se 
não for a mesma pessoa, ele já pode até mesmo 
acionar a polícia da sala de monitoramento”.

3  Claviculário. Local em que são guardadas as 
chaves dos veículos. “Infelizmente, muitos 

estabelecimentos deixam a chave sobre o pneu 
ou no para-brisa. Centralizar as chaves com a 
gerência, em um local afastado, evita a ação do 
bandido”.

Há modelos de claviculário à venda por R$ 150,00

“Seja qual for a ação de 
criminosos, nunca reaja. 
O bandido quer apenas o 
patrimônio, e é por isso 
que as empresas contra-
tam os serviços da segu-
radora. A vida tem muito 
mais valor, temos que 
preservá-la”,

Vinícius Vaz, analista de segurança 
empresarial da Soldier
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E
mbora o aumento 
do preço da gaso-
lina em 6% e do 
diesel em 4% no 

dia 30 de setembro tenha 
dominado o noticiário nacio-
nal, o que não chegou aos 
ouvidos do consumidor é que 
o etanol vem sofrendo rea-
justes semana a semana. O 
Sindicombustíveis Resan fez 
um levantamento entre seus 
associados, com base nos 
preços do produto em 5 de 
setembro e 5 de outubro, e 
constatou que as distribuido-
ras venderam o etanol hidra-
tado, em média, R$ 0,32614 
mais caro nesses 30 dias.

Entre os dez postos consulta-
dos na Baixada Santista, das 
quatro maiores bandeiras (Ale, 

BR, Ipiranga e Shell), o preço 
médio do hidratado em setem-
bro era de R$ 1,67329. Um 
mês depois, a média foi de R$ 
1,99946, ou seja, um aumento 
de 19,5%.

 Gasolina e diesel

Especialistas já falam de um 
novo aumento nos derivados 
de petróleo até o final deste 
ano, caso o dólar continue 
valorizado frente ao real. A 
recomposição dos preços seria 
uma forma de a Petrobras 
mostrar sua política de parida-
de de preços com o mercado 
externo. 

Segundo matéria publicada 
no jornal O Estado de São 
Paulo no dia 1º de outubro, os 
aumentos traduzem para os in-

vestidores a mensagem de que 
a estatal tem autonomia sobre 
a política de preços. “As ações 
da estatal subiram quase 10%, 
refletindo o otimismo com o 
que analistas chamaram de 
“postura de comprometimento” 
com a recuperação da empre-
sa no longo prazo”, diz o jornal. 

“Os ganhos financeiros com o 
reajuste de combustíveis são 
estimados em até R$ 8 bilhões 
ao ano, cifra tímida diante da 
escalada da dívida nos últimos 
três mês, que subiu cerca de 
R$ 100 bilhões puxada pela 
disparada do dólar. (...) Parece 
o começo de um caminho em 
que a Petrobrás vai reagir mais 
rápido à variações externas no 
preço do óleo, reverter a políti-
ca nociva de conter reajustes”. 

Etanol hidratado
sobe mais que gasolina e diesel

Volta da Cide é uma incógnita

S
empre que se fala 
na necessidade de o 
governo aumentar a 
arrecadação, a Con-
tribuição de Inter-

venção no Domínio Econômico 
(Cide) figura na lista das primei-
ras opções para garantir fluxo 
maior de recursos. Novamente 
o tributo voltou a ocupar o topo 
da lista de possíveis medidas 
econômicas diante da atual crise 
que assusta o País. Há, inclusi-
ve, pressão do setor sucroalcoo-
leiro que quer estimular a venda 

de etanol caso a Cide seja 
ampliada e, com isso, encareça 
ainda mais o litro da gasolina. O 
ministro da Fazenda, Joaquim 
Levy, diz ser favorável à medida, 
mas só depois de controlada a 
crise. Hoje, a Cide sobre a ga-
solina continua a representar R$ 
0,10 por litro de gasolina, mesmo 
valor desde a volta do tributo em 
janeiro deste ano. Os usineiros 
querem aumento para R$ 0,60. 
Com isso, o etanol passaria a 
custar menos do que 70% da 
gasolina em todo o País. 

13 anos de ‘história’

Em vigor pela primeira vez em 
janeiro de 2002, a Cide foi criada 

para que 80% do montante gerado 
fossem ser aplicados em rodovias, 
ferrovias, hidrovias e portos. Inci-
dente nas operações de produção e 
importação de combustíveis, o tributo 
rendeu, no primeiro ano de existência, 
R$ 7,25 bilhões. Pelas estimativas 
atuais, o reajuste da Cide resultaria 
em uma arrecadação extra de R$ 15 
bilhões por ano, dos quais R$ 10 bi-
lhões ficariam com o Governo Federal 
e R$ 5 bilhões com os estados.
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VARIEDADES

2ª QUINZENA DE OUTUBRO

ANIVERSARIANTES
16 Marielli de Oliveira 

Dosher  
Auto Posto Pedro de Toledo
   

17 Florindo Lanci 
AP La Caniza - Guarujá

Kauan Calpena 
AP São José de Santos
   

19 Andreia Cantiero  
Rodrigues 

Auto Serviços Pit Stop - SV

Dilermando do Nascimento 
Auto Posto Ponto de Encon-
tro II -  Ilha Comprida
Auto Posto Ponto de Encon-
tro IV - Iguape
AP Ponto de Encontro - Iguape
AP Porto Iguape - Iguape
Auto Posto Postal de Iguape 
II - Ilha Comprida
AP Postal de Iguape - Iguape
   

21 Patrícia Vanessa Vieira 
Globo Caiçara - PG

   

22 Carlos Zabeu Guedes 
AP Ipê de Itanhaém

AP Pinheiro do Caiçara - PG
   

25 Fernando Jorge  
AP e Centro de Conv. 

Glicério Santista  - Santos
   

28 Nelson R. Ferreira 
N. Ferreira da Silva & 

Cia - Santos

4 Hélio Esmi  
AP Chaves - São Vicente

   

5 Reginaldo Seiji Monma 
Auto Posto Cajati

   

6 Cícero Pascoal da Silva 
Posto e Garagem Carmar 

- Santos

Maria Del Mar Rodriguez 
Auto Posto Itanhaém
   

7 Marlon Enriquez Mafadi 
Comércio de Produtos 

Automotivos - Santos
   

12 Vera Santos de Faria 
Santos Petrol Comér-

cio de Combustíveis - Santos
   

13 Alzira Pontes 
Posto Laridany - Miracatu

Eliseu Braga Chagas  
AP Pôr do Sol - Itanhaém
AP Praias do Sul - Itanhaém

14 Sílvio Luís Antônio  
AP Praiamar - Santos

15 Antônio F. Ribeiro 
Posto de Serviços Al-

batroz - Bertioga

Basílio Eiras Rodriguez 
Auto Posto Itanhaém 

1ª QUINZENA DE NOVEMBRO

29 Cristina Peres Gonçalves 
AP Ferry Boat - Santos

Floripes da Conceição Nu-
nes Mendes  
Floripes da Conceição N. 
Mendes - Santos

AÇÕES DE REPRESENTATIVIDADE 
SETEMBRO

17 Reunião com o SEM-
POSPETRO/SANTOS 

para tratar da renovação da 
convenção coletiva da catego-
ria de Lava-Rápido, Santos/SP;

18 e 21 Reunião 
conjunta 

da ANP, Sec. da Casa Civil 
do Governo de São Paulo e 
Sindicatos Patronais para tratar 
do licenciamento ambiental dos 
postos, em São Paulo/SP;

23 Reunião para análise da 
minuta do novo Termo 

de Compromisso para Respon-
sabilidade Pós Consumo de 
Embalagens Plásticas de Lubri-
ficantes, em São Paulo/SP;

24 Reunião do Conselho de 
Representantes da Fe-

combustíveis, em Gramado/RS;

24 a 27- 18º 
Congresso 

Nacional e Latino Americano de 
Revendedores de Combustíveis, 
em Gramado/RS;

29 Reunião do Conselho 
Regional do Senac, em 

São Paulo/SP.
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MURAL DA QUALIDADE

O Conselho Nacional de Trânsito decidiu 
em 17 de setembro que o uso do extintor de 
incêndio em carros, caminhonetes, cami-
nhonetas e triciclos de cabine fechadas será 
opcional. A falta do equipamento não mais 
será considerada infração e nem resultará 
em multa. A entidade justifica que os car-
ros atuais possuem tecnologia com maior 
segurança contra incêndio e, além disso, o 
despreparo para o uso do extintor poderia 
causar mais perigo para os motoristas.

CERTIFICADOS RNTRC 1

EXTINTOR É VÁLIDO PARA CAMINHÕES

CERTIFICADOS RNTRC 2

OUTUBRO ROSA

Essa medida visa a garantir a continuidade do exercício da 
atividade de transporte rodoviário de cargas por conta de 
terceiros e mediante remuneração, não demandando ne-
nhuma ação por parte dos transportadores. O transportador 
poderá solicitar o certificado do RNTRC, com a nova data de 
vencimento, e qualquer ponto de atendimento. O Sindicato 
das Empresas de Transporte Comercial de Carga do Litoral 
Paulista (Sindisan) é um dos pontos de atendimento.

O PROCON-SP vem intensificando a fiscaliza-
ção referente aos produtos comercializados nos 
postos de combustíveis e lojas de conveniên-
cias, devido ao aumento do volume de itens en-
contrados com data de validade vencida. Além 
dos alimentos e bebidas, óleos lubrificantes, 
xampus, aditivos, fluidos de freio também me-
recem a mesma atenção. Nos postos “bandei-
rados”, os fiscais têm vistoriado as três últimas 
notas fiscais de compra dos combustíveis. 

Associado, incentive as suas colaboradoras a fazerem os 
exames preventivos de câncer de mama, que é o segundo 
tipo de tumor mais frequente no mundo e que, apesar de 
também atingir os homens, tem as mulheres, acima de 35 
anos, como principais alvos. De acordo com o Instituto Na-
cional do Câncer (Inca), há elevado percentual de cura quan-
do a doença é identificada em estágios iniciais e as lesões 
são menores de 2 centímetros de diâmetro. As previsões do 
Inca são de que o câncer de mama deverá ser responsável 
por 14.388 mortes de mulheres no Brasil apenas em 2015.

A Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT) prorrogou o prazo de 
validade dos certificados de Registro 
Nacional de Transportadores Rodoviários 
de Cargas (RNTRC). Todos os registros 
do RNTRC que venceriam entre os dias 
28/09/2015 e 30/10/2015 tiveram sua 
validade prorrogada para 31/10/2015. 

PROCON 

FIM DO EXTINTOR PARA CARROS 

NOVA PROVETA NÃO SE APLICA A POSTOREVENDA 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

Para veículos destinados ao transporte de produtos 
inflamáveis, o uso do extintor ABC é obrigatório desde 
1º de outubro e já está passível de multa para quem 
infringir a lei.  O extintor deve ser fixado em local 
próprio, pois não será permitido que fique solto dentro 
da cabine.  Pelo parágrafo 4º, é obrigatório o uso do 
extintor de incêndio para caminhão, caminhão-trator, 
micro-ônibus, ônibus, veículos destinados ao transporte 
de produtos inflamáveis, líquidos, gasosos e para todo 
veículo utilizado no transporte coletivo de passageiros. 
(Resolução Nº 556, de 17/09/15).
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