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EDITORIAL

José Camargo Hernandes
Presidente do Resan

“Ano novo, 
problemas velhos”

Por mais que renovemos nos-
sas metas, desejos e ânimo, a 
chegada de 2015 na Baixada 
Santista, com os flagrantes da 
imprensa quanto à criminalidade 
que ronda o litoral paulista, faz 
com que a questão da segu-
rança esteja no topo da lista 
das preocupações também dos 
empresários. Os postos de com-
bustíveis são alvos fáceis para 
bandidos que aproveitam da 
fragilidade do policiamento e das 
nossas leis para fazer da socie-
dade refém do medo. 

As cenas que vimos pela TV e 
nos jornais de assaltantes em 
plena manhã de um domingo 
(4 de janeiro) empunhando 
arma e ameaçando motoristas 
parados no congestionamento 
da Rodovia dos Imigrantes, no 
trecho de São Vicente, mos-
tram a vulnerabilidade a que 
está exposta a população da 
Baixada Santista. Isso sem 
contar os arrastões da virada 
do ano em várias das cidades.

O Sindicombustíveis Resan 
esteve reunido no ano passa-
do com os comandantes das 
polícias MIlitar e Civil pedindo 
socorro quanto às invasões 
constantes de postos de com-
bustíveis por assaltantes ar-

mados. É preciso destacar o 
apoio que recebemos na época. 
Mas o que se questiona, além 
do policiamento e investigação 
mais combativos, é a sensação 
de impunidade. 

Num ano onde se iniciam no-
vos mandatos dos cargos mais 
importantes do País, de presi-
dente da República, governa-
dores, senadores e deputados 
federais e estaduais, o que se 
espera é que haja uma força-
-tarefa para combater a cres-
cente onda de violência. 

Temos claro que a solução não 
passa só pelo policiamento 
e pela reforma das leis crimi-
nais, mas também pela esfera 
municipal. Prefeituras têm de 
dar a sua cota de contribuição, 
reurbanizando áreas periféri-
cas, extirpando favelas (com a 
urbanização de núcleos habita-
cionais para famílias carentes) 
e melhorando a iluminação 
pública e os acessos. Isso sem 
falar na educação, nos proje-
tos sociais que tirem jovens do 
caminho das drogas...

Nós, empresários, mesmo com 
a economia agonizando, segui-
mos dando nossa contribuição 
com impostos e geração de 

empregos. Quantos de nós não 
foram obrigados a redesenhar a 
engenharia financeira da empre-
sa, enxugar custos, rever metas 
e até investir nosso patrimônio 
para manter a mínima saúde 
financeira do posto? 

Por isso, quando um segmen-
to tão importante quanto o da 
revenda de combustíveis faz 
um apelo como esse, pela 
garantia da segurança pública, 
não estamos falando apenas 
de evitar assaltos aos nossos 
caixas. O Resan lamenta pela 
imagem arranhada de toda a 
Baixada Santista perante os 
turistas e até demais empresá-
rios que tenham como projeto 
trazer investimentos para cá. 
Falamos de uma região que um 
dia já dependeu exclusivamen-
te do porto, mas que recente-
mente recuperou seu potencial 
turístico e ganhou destaque 
internacional com a descoberta 
do Pré-Sal. Enfim, a Baixa-
da Santista precisa do apoio 
irrestrito de nossas autoridades 
para vencer seu maior inimigo, 
que é a violação do direito de ir 
e vir em paz. Sigo acreditando 
nos homens e na Justiça, mas 
rogo a Deus que nos proteja 
em dose dupla. 
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A ANP alterou as regras sobre o que é ser 
reincidente em uma infração. Isso porque 
muitos postos revendedores acabavam 
penalizados com cobrança de multas mais 
altas apenas por ter em seu histórico uma 
punição anterior. Agora, com a publicação 
da Resolução nº 64, em 5 de dezembro do 
ano passado, fica estabelecido um limite 
temporal entre os fatos. 

Ou seja, se entre a data do pagamento da 
multa ou sua extinção e a data do come-
timento da nova infração em julgamento 
tiver decorrido período igual ou superior a 
dois anos, ocorrerá a desconsideração da 
reincidência.

“Trata-se de uma medida bastante aguar-
dada pela revenda, pois o texto anterior da 
Resolução ANP 08/2012 não definia pon-
tos importantes, por exemplo, sobre como 
caracterizar a reincidência em caso de 
parcelamento de multa anterior”, explica a 
advogada do Resan, Carolina Dutra.

Assim, passados mais de dois anos da 
última condenação, também não será 
considerado reincidência situações em que 
as empresas optaram pelo parcelamento 
da multa anterior, desde que a quitação das 
parcelas esteja em situação regular. Caso 
estejam em atraso, as condenações definiti-
vas anteriores serão consideradas para fins 
de reincidência.

6 meses
Carolina explica que o intervalo de dois 
anos pode ser reduzido para seis meses se 
a empresa houver efetuado o recolhimento 
da multa no prazo para o recurso, com des-
conto de 30%, renunciando expressamente 
ao direito de recorrer da decisão.

Já a segunda reincidência se dá quando 
a nova infração for precedida de duas ou 
mais condenações definitivas, que não 
tenham sido objeto de desconsideração.

Por isso, o Resan orienta 
extrema atenção quanto 
à rotina de operações da 
empresa, pois em caso de 
reincidência, dependendo 
da gravidade da infração, 
cumulativamente com a 
penalidade de multa podem 
ser aplicadas outras san-
ções como:

- Suspensão temporária da 
atividade, total ou parcial;

- Cancelamento de registro;

- Revogação da autorização;

- Perdimento de produtos por 
falta de segurança no produto 
ou em seu armazenamento. 

Check-list
“É bom que o revendedor 
tenha como rotina fazer o 
check-list elaborado pelo Re-
san e que é aplicado pelos 
visitadores em uma espécie 
de simulação de fiscalização. 
Se precisar, solicite uma có-
pia para seu controle”, orien-
ta José Camargo Hernandes, 
presidente do sindicato. 

Embora as novas regras te-
nham entrado em vigor em 

08/12/2014, a ANP estabeleceu 
que não serão consideradas para 
fins de reincidência as condena-
ções definitivas cujo pagamento 
da multa ou seu parcelamento 
ocorra até 27/02/2015. Dívidas 
pendentes e que não estejam 

em discussão judicial deverão ser 
regularizadas até esse prazo para 

aproveitamento do benefício.

Reincidência 
agora tem intervalo 
definido por 
resolução da ANP
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“Conveniência cabe 
em qualquer posto”

Não há um posto de combustíveis onde não haja espaço para uma loja 
de conveniência. Se em área nobre ou periferia, não importa. O que 
vale é estudar o seu cliente e definir quais produtos serão vendidos ali. 
Enquanto a classe A é fiel às marcas, a classe C é mais gastona e ado-

ra uma promoção. Independente do público, há detalhes que fazem a diferença no 
faturamento do final do mês. Sabia que a altura das prateleiras, a disposição dos 
produtos, a seleção de mix e a escolha do que vai estar no metro quadrado mais 
valorizado da loja interferem diretamente na receita?

Nessa entrevista, a especialista em lojas de conveniência, Pricila de Sá Cantú, da 
Conveniência e Postos Consultoria, dá dicas valiosas para quem já está no mercado 
ou para quem quer investir no segmento.

Pricila diz que não há limites. É possível montar uma conveniência em uma área 
de 20 ou de 50 metros quadrados. O desafio será ter a alimentação entre os três 
principais itens mais procurados pelo consumidor. Confira a íntegra da entrevista:

Posto Bela Vista, Loja VIP24h, de Porto Alegre, 
vencedora do Concurso Posto Mais Bonito do Brasil 2013, 
na catelogoria loja de conveniência. 

DIVULGAÇÃO/SINCOPETRO
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P&S – Qual sua avaliação do mo-
mento da conveniência no País? 

Pricila Cantú – Eu acredito que 
não exista hoje posto onde não 
caiba uma loja de conveniência.  
Às vezes acontece de alguém me 
pedir para avaliar se seu posto 
tem potencial para ter uma loja. 
Eu digo para que economize seu 
dinheiro. Ele não precisa que eu 
vá até sua cidade para isso. Qual-
quer posto precisa de uma loja de 
conveniência. 

P&S – Por quê? 

Pricila - Atrai negócios. As 
pessoas param no posto para 
comprar um alimento ou bebida e 
até abastecem. A estabilidade do 
Plano Real, apesar dessa desa-
celeração da economia, fez com 
que o brasileiro parasse de ter 
necessidade de fazer compra do 
mês. O consumo imediato, mais 
fácil, se fortaleceu. Além disso, 
ele se permite gastar com barra 
de chocolate importada ou com 
uma bebida diferente. 

P&S – O que se tem que avaliar, 
então?

Pricila - O pulo do gato é co-
nhecer seu público. Saber para 
quem você vende ou quer ven-
der. O Brasil possui hoje quatro 

modelos de franquias: AM PM, 
BR Mania, Select e a Entrepostos 
(Ale). Cada uma se diferencia por 
alguns detalhes. A AM PM (Ipiran-
ga) é a franquia que mais vende 
por metro quadrado. Geralmente 
varia de R$ 1 mil a R$ 1,2 mil 
por mês por metro quadrado. Ela 
vende de tudo. A companhia faz 
a média de faturamento pelo total 
de lojas e de vendas, chegando 
nesse número.  A BR Mania é 
a segunda colocada. Depois de 
avaliar seu cliente, o revendedor 
monta o projeto. Para isso, con-
trata um profissional de arquitetu-
ra ou engenharia. No entanto, o 
risco é o de fazer uma loja linda, 
mas que não está preparada 
para o varejo, não é funcional. Já 
visitei muita loja bonita, mas com 
coisas nos lugares errados. 

P&S – Quais os principais erros 
de projeto?

Pricila - Móvel no lugar errado, 
produto exposto sem destaque, 
itens inadequados, gôndolas na 
altura errada. Outra coisa é ter 
uma loja que é um luxo só quando 
seu público é mais simples. Isso 
espanta. Não é que a classe C 
não goste, mas quando vê a loja 
muito sofisticada logo deduz que 
ela é cara, o que nem sempre 

“Ninguém mais quer 
perder 15 minutos 
para estacionar ou 
pegar aquela fila 
enorme no hiper-

mercado. Na conve-
niência ou mercearia 
de bairro, a compra 

é rápida durante 
todo o dia”

Pricila de Sá Cantú é consultora de lojas

Loja BR Mania, do Portal de Santos, 
é a maior da Baixada Santista
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é verdade. Às vezes, quando o 
empresário coloca uma franquia na 
loja, a venda diminui simplesmente 
porque o público não entra mais 
pensando que ficou mais cara. 
Todo mundo tem medo do preço.

P&S – Ainda há o preconceito de 
que a conveniência é mais cara?

Pricila – O dono do posto já 
consegue fazer boas negocia-
ções. Nunca vai ser como um 
supermercado e esse nem é o 
objetivo. Não tem como ele com-
prar em quantidade. Mas a loja 
vai ser equivalente a pequenos 
comércios. Aliás, se essa não 
fosse uma tendência do merca-
do, o Extra não estaria amplian-
do sua rede de minimercados, 
o Extra Express. Ninguém mais 
quer perder 15 minutos para 
estacionar ou pegar aquela fila 
enorme no hipermercado. Na 
conveniência ou mercearia de 
bairro, a compra é rápida. A 
mulher que trabalha o dia todo 
e tem três preciosas horas com 
seu filho depois que chega em 
casa, vai querer perder uma hora 
no supermercado? Por isso a 
conveniência deixou de ser cara.

P&S - Um posto de periferia ou 
que não esteja numa avenida 
é indicado para ter uma loja? 
Quais critérios definem um pon-
to de sucesso?

Pricila – Não existe esse estudo. 
É muito ‘feeling’. Tem muito mito 
em falar que a loja de posto em 
área nobre é melhor. Nem sempre 
esse é o cliente que gira mais. 
A classe C está aquecida, gasta 
mais dinheiro que a classe A, 
que paga no cartão. A classe C é 
gastona. Uma promoção é muito 
perceptível no bairro, enquanto 
em uma loja de área nobre o con-
sumo é sempre focado na marca. 

P&S – O revendedor que resol-
ve ter uma loja independente 
enfrenta muitos problemas? 

Pricila – Dá trabalho, mas 

não tem muitos problemas. 
É menos complicado do que 
aparenta ser. Mas ter uma 
franquia, em alguns casos, 
também é muito bom. Isso 
ocorre nas redes com vá-
rios postos. O dono não tem 
tempo de ficar envolvido na 
operação. A franquia é boa 
porque a companhia está 
olhando para o negócio dele, 
dando relatórios... A franquia 
também é boa para quem está 
entrando no mercado e não 
conhece nada.

P&S - Qual tamanho mínimo de 
loja hoje?

Pricila – Você consegue fazer loja 
a partir de 20 metros quadrados. 
Mas o tamanho ideal é entre 40 e 
50 metros quadrados.

P&S - O que mais se vende na 
loja de conveniência?

Pricila – Infelizmente é a bebida 
alcoólica. 

P&S – E depois? Mais lanches ou 
sortimento para levar para casa?

Pricila – Lojas bem trabalhadas 
focam na alimentação. Infe-
lizmente a gente vende muita 
bebida alcoólica, não alcoólica 
e tabacaria. O cigarro não dá 
lucro e o custo do estoque é al-
tíssimo. Se sumir um maço, ele 
perde o pacote inteiro. Agora, 
quando você tem a alimentação 
entre os três primeiros coloca-
dos, aí a história é outra. 

P&S – O que faz a consultoria?

Pricila – Trabalho mais o mix. 
É preciso ter produtos de emer-

O sortimento e a disposição das gôndolas são detalhes que interferem no 
resultado final. Na foto, novo ângulo da loja mais bonita do Brasil 2013 

DIVULGAÇÃO/SINCOPETRO
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gência da mercearia, da higiene. 
Tem quem diga que tal item não 
vai vender, mas tem que ter... E 
saber onde colocá-lo. 

P&S – O que é ter mix?

Pricila – É ter o básico de acordo 
com seu público. E a partir daí 
definir a margem com que vai tra-
balhar. É loucura trabalhar com 
100%. Não vende. Tem cliente 
que fala: ‘- Tal produto não vende 
na minha loja’. Mas qual margem 
ele colocou em cima? Onde o 
produto está exposto? Já ouvi 
muito que ‘Ferrero Rocher não 
vende na minha loja’. Aí eu mudo 
o lugar e ele vende duas caixas 
no dia. O segredo é onde colocar 
cada produto. 

P&S – Qual a área mais nobre 
de uma loja?

Pricila – A primeira ponta de gôn-
dola. Aquela que está assim que 
o cliente entra. Ela tem que estar 
com um bom produto. Ele pode 
variar, colocar o item que quer 
vender no período. Neste local e 
no caixa são os pontos onde as 
pessoas mais passam. 

P&S – Vender jornal e revista 
atrai cliente?

Pricila – O controle desse 
produto é complicado. Tem que 
ter uma excelente equipe para 
ter jornal e revista. O ideal é 
que eles estejam lacrados para 
evitar que as pessoas folheiem 
e depois vão embora. A margem 
é baixa mesmo para um produ-
to consignado. Eu indicaria ter 
essas publicações para lojas que 
trabalham bem a alimentação, 
que têm uma cafeteria. Porque aí 
é um complemento. 

P&S – Você defende o básico 
bem feito, certo?

Pricila – Primeiro é preciso 
pensar no mix. É preciso ter 
sempre salgado na estufa e ele 
não pode estar uma pedra. O 
pão de queijo não pode ser feito 

às oito da manhã e tirado às dez 
da noite. O cliente que comer um 
produto ruim não vai te dar nova 
oportunidade. Por isso acredito na 
loja pequena, com o básico bem 
feito. Ter bom relacionamento com 
fornecedor também é importante. 
Se você tratar bem o fornecedor, 
sempre que puder, ele vai te pas-
sar uma boa oportunidade. Agora 
se você o tratar mal, ele vai te 
passar uma sacanagem quando 
puder. 

P&S – É melhor trabalhar com 
produto de fornecedor pequeno 
(‘como o salgado da dona Ma-
ria’) ou vender um pão de queijo 
de marca?

Pricila –  Quanto maior a cida-
de, mais impessoal é o relacio-
namento. Em São Paulo, talvez 
a Casa do Pão de Queijo vai ter 
mais referência do que o salga-
do da dona Maria. Outra regra 

é que quanto menor o esforço, 
menor é a margem (de lucro). 
Por isso a franquia. Geralmente 
a marca grande, não vai te dar a 
margem.

P&S – Estamos falando sem-
pre de lojas tradicionais, com 
lanche, bebida e tabacaria. O 
posto é só para isso ou tem 
espaço para delivery de pizza, 
de comida japonesa? Esse 
mercado está crescendo?

Pricila – As grandes redes 
estão vindo para a conveni-
ência. O Bob´s está chegan-
do no segmento a partir de 
uma parceria com a Shell. O 
Subway, McDonald´s e Burger 
King também. É um público que 
consome em posto. O motorista 
está preso no trânsito, para no 
posto e faz o lanche. No posto 
cabe tudo. Se ele quiser abrir 
um salão de beleza, esse será 
um excelente negócio. O que 
é o limite? O estacionamento, 
porque a pessoa vai ficar uma 
hora para fazer a unha. Tem um 
caso em SP que é maravilhoso. 
É o posto Caluana, em Perdizes 
(Avenida Pompeia). É da rede 
Ipiranga. Ele tem muitos negó-
cios lá, vai desde uma loja de 
presente, floricultura, lotérica, 
farmácia, casa de massa, sushi, 
até a loja de conveniência. O 
posto é imenso? Não. Para trás 
ele ainda tem lava-rápido. Todos 
os outros comércios são tercei-
rizados (locação). Esse posto 
agrega muita receita no negócio 
dele. Ali, o cliente sabe que vai 
parar e resolver sua vida.

“No posto cabe tudo. 
Se ele quiser abrir um 
salão de beleza, esse 

será um excelente 
negócio. O seu limite 
é o estacionamento”
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Imposto de Renda
O contribuinte deve guardar a cópia 
por cinco anos, contados a partir do 
primeiro dia útil do ano seguinte. O 
mesmo vale para os comprovantes 
de entrega da declaração no banco, 
comprovantes de aplicações, recibos 
médicos e escolares e outros docu-
mentos que permitiram deduções. 

IPTU, IPVA e outros impostos 
Deverão ser arquivados por cinco 
anos, segundo o Código Tributário 
Nacional. 

Água, luz, telefone e gás
Comprovante de quitação de débitos 
devem ser guardados por cinco anos, 
prazo de prescrição da cobrança de 
taxas prevista no Código Civil.

Notas fiscais e garantias
Para possíveis reclamações com o 
fabricante, o consumidor deve guardar 
a nota fiscal enquanto durar a ga-
rantia legal. Em relação a produtos 
e serviços não duráveis, o prazo é 
de 30 dias. Para duráveis, de acordo 
com o Código de Defesa do Consu-
midor (CDC), o prazo é de 90 dias. 
No entanto, em casos de vício oculto 
(defeito que aparece após a garantia 
do fabricante, mas que não é causa-
do por mau uso nem pelo desgaste 
natural do bem), o prazo começa a 
correr apenas a partir da data em que 
o consumidor tomar conhecimento do 
problema.

Consórcios
Comprovantes de quitação devem ser 
guardados até o término do consórcio, 
pois é com a quitação total das cotas, 
e com a consequente liberação da alie-
nação fiduciária, que se libera o bem. 
Declarações devem ser guardadas até 
o encerramento das operações finan-
ceiras do grupo e os comprovantes de 
seguro por mais um ano após o tempo 
em que ele estiver vigorando.

Aluguel e condomínio 
Os recibos devem ser guardados por 
três anos, prazo que o locador tem 
para cobrar aluguéis em atraso. O 
contrato de locação e as declarações 
referentes deverão ser mantidos com 
o locatário durante todo o período 
da locação, até sua desocupação e 
consequente recebimento do termo de 
entrega de chaves, e depois por mais 
três anos. Já os recibos de condomínio 
devem ser mantidos por cinco anos.

Faturas de cartão de crédito 
Devem ser guardadas por um ano. 

Contratos e financiamentos
Contratos em geral precisam ser 
conservados até que o vínculo entre 
as partes seja desfeito. Em caso de 
financiamento, após o pagamento de 
todas as prestações e a desaliena-
ção do bem, deve-se pedir à em-
presa um comprovante de quitação 
que precisa ficar guardado por, pelo 
menos, dois anos.

Plano de saúde e escola
Se for usado para dedução de IR, o 
recibo deve ser guardado pelo mesmo 
prazo dele, cinco anos. Se não, ape-
nas por dois anos. Quem tem contrato 
de seguro-saúde deve guardar os 
documentos por um ano. 

Multas 
É aconselhável que todos os com-
provantes sejam guardados por no 
mínimo dois anos. 

Empregados domésticos
O prazo para reclamação trabalhista 
é de cinco anos, prazo pelo qual de-
vem ser guardados os comprovante 
de pagamento de empregados.

Honorários
Deverão ser guardados por cinco 
anos todos os comprovantes de paga-
mento a profissionais como médicos, 
advogados, peritos, dentistas...

Seguros
A proposta, a apólice e as declara-
ções de pagamento devem ser guar-
dadas por mais um ano após o tempo 
em que o seguro estiver vigorando. 
Mas, se o seguro for contratado a 
crédito, o prazo será de cinco anos.

INSS
Para efeito de previdência social, 
profissionais autônomos devem guar-
dar o carnê do INSS até o pedido do 
benefício da aposentadoria.

Até quando 
guardar 
comprovantes 
de pagamento? 

A declaração de 
quitação de débitos 
enviada por presta-
dores de serviços 
substitui as faturas 

mensais, que podem 
ser descartadas. Para 
as demais, o prazo de 
conservação dos re-
cibos varia de acordo 
com o tipo de conta.



“Como eu posso exigir que se cumpra uma Norma 
Regulamentadora dentro do meu posto se eu não 
a conheço? Como líder, preciso também receber 
a instrução para cobrar meus funcionários com 
propriedade”. Esse foi o argumento usado pelo 

revendedor Marco Antônio Nunes Mendes, proprietário 
da Bombinha Canal 5, em Santos,  ao se matricular 
no curso da NR-20 ministrado pelo Sindicombustíveis 
Resan. 

Mesmo o treinamento não sendo obrigatório para os 
proprietários, Mendes dedicou 16 horas de dezembro e 
frequentou as aulas da última turma formada em 2014. 

Ao final do curso, o empresário fez uma análise do 
aprendizado. E a avaliação foi positiva. “A gente vive a 
realidade do posto, mas há determinados assuntos que 
só se aprende aqui.  Há diversas normas, por exemplo, 
que entendi de fato como aplicá-las  aqui no curso da 
NR-20. Conhecimento nunca é demais”.

Segurança
Como agir quando um veículo pega fogo no posto? Em 
novembro de 2014, Mendes presenciou um princípio de 
incêndio numa Kombi que acabara de abastecer logo 
após o motorista dar a partida. “Sem pensar, peguei o 
extintor e, com a ajuda dos frentistas, afastamos o veí-
culo da bomba. Com o curso, recebi outras orientações 
para que a segurança de todos seja garantida”.

O técnico em segurança da Labormed, José Carlos 
de Andrade, professor do curso da NR-20, ressalta 
que todo posto deve ter um Plano de Emergência 
descrevendo as situações de risco e perigo que pos-
sam ocorrer no local, com o passo a passo das ações 
para controlar o sinistro.

Exemplo
No caso do veículo incendiado, uma recomendação 
adicional é para que o combate do fogo seja feito no 
sentido do vento. Assim, evita-se que a labareda venha 
na direção de quem está com o extintor. A ação deve 
ser rápida para evitar aumento das chamas.

“Apagar o incêndio e tirar o veículo da pista, afastando-o 
da bomba, devem ser preocupações simultâneas, execu-
tadas por pessoas distintas”, diz Andrade. O combate a 
incêndio está entre os itens que mais chamam a atenção 
no treinamento. Tanto que ao final da parte teórica é mi-
nistrada aula prática sobre como manusear extintores.

Os cursos de Integração e Intermediário 
da NR-20, ministrados pelo Resan/La-

bormed, continuam a ocorrer em 2015, 
uma vez por mês. As inscrições para 

as turmas de fevereiro estão abertas e 
devem ser feitas pela internet no site 
www.resantreinamentos.com.br. As 

matrículas para funcionários de asso-
ciados custam R$ 118,00 para o curso 
de 16 horas (destinado a frentistas) e 
R$ 37,00 para o curso de 4 horas (fun-

cionários de lojas de conveniência)

NOVAS TURMAS

Para exigir é preciso ter instrução
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Mesmo que os números de pontos de 
venda de GNV sejam menores do que 
em 2010, segundo dados oficiais da 

Comgás, um movimento razoável de moto-
ristas em busca da economia proporcionada 
pelo combustível traz um alento para o setor.

Segundo a Comgás, 368 postos comerciali-
zaram, em 2010, 872 mil/m³ de GNV em 177 
municípios paulistas. Em 2014, o número 
de postos caiu para 302, com um volume 
de 612 mil/m³. Na Baixada Santista, pelo 
menos quatro postos que comercializaram 
GNV fecharam nos últimos anos.

Em compensação, o total de veículos 
convertidos para GNV em SP atingiu o pico 
mais alto em maio deste ano, chegando a 
406 unidades no mês. 

Segundo o presidente do Sindicombustíveis 
Resan, José Camargo Hernandes, nota-
-se uma maior procura do gás não só pelos 
taxistas da região. “A economia é o que atrai 
os novos consumidores. Mas, comparado 
às vantagens do GNV, esse número ainda 
é baixo. Isso se deve ao investimento para 
a conversão do motor. A solução está nas 
mãos do Governo que poderia dar mais 
incentivos e criar uma política clara para os 
revendedores”, comenta.

Conversões
Segundo Carlos Eduardo Garcia, da Retífica 
Santista, são feitas, em média, dez conversões 
por ano na empresa. “Os novos consumidores 
são aqueles que trabalham e moram em cida-
des diferentes. A economia de 60% é real”. Gar-
cia garante que o interesse seria muito maior se 
houvesse incentivos para aquisição dos kits de 
conversão, que custam entre R$ 2,5 mil e R$ 6 
mil. “A documentação é outro item que afasta 
novos clientes de GNV, já que vistorias devem 
ser feitas anualmente pelo Inmetro”.

Postos com GNV na região
SÃO VICENTE
- Super Posto 800 Milhas
Avenida Presidente Wilson, 
759, Gonzaguinha, São 
Vicente. Tel: 3467-6200 ou 
3467-2340.

SANTOS
- Auto Posto Arrastão
Rua Senador Cristiano Otoni, 
nº 56, Valongo, Santos. Tel: 
3219-6112 ou 3219-2111.

PRAIA GRANDE
- Auto Posto Xixová
Avenida Ayrton Senna da 
Silva, nº 500, Tude Bastos, 
Praia Grande. Tel: 3491-2117 
ou 3473-6058.

PARIQUERA-AÇU
- Auto Posto e Restaurante 
Petropen
Rodovia Regis Bittencourt, 
Km 461, Conchal, Pariquera-
-Açu. Tel: 3856-1410 ou 
3856-1077.

MONGAGUÁ
- Auto Posto Praia Azul
Avenida Marginal, 340, Balne-
ário Jussara, Mongaguá.  
Tel: 3446-1218 ou 3446-2362.

MIRACATU
- Auto Posto Isejima do Brasil
Rodovia Regis Bittencourt, 
Km 384, Pedro Barros, 
Miracatu. Tel: 3846-1220 ou 
3846-1239.

é a vantagem 
do GNV sobre 

a gasolina  

Em outubro, a associação 
das empresas de rádio 

táxis de São Paulo resolveu 
comprovar a vantagem do 
gás. Durante 8 horas, três 
carros guiados por taxistas 
circularam por pontos tu-
rísticos da Capital. Ao final 
do dia, constatou-se que a 
economia do GNV em relação 
à gasolina é de 61,1%; e de 
59% sobre o etanol.

Segundo o teste, o carro 
movido a GNV apresentou o 
melhor rendimento e melhor 
custo por quilometro rodado, 
ao custo de R$ 0,22. Já o 
carro abastecido com gasolina 
apresentou uma média de R$ 
0,565 e o etanol R$ 0,537.

Na região...
Na Baixada Santista e Vale 
do Ribeira, há seis postos 
que comercializam GNV. 
Segundo Marcello Francisco 
Ameixeiro, do Super Posto 
800 Milhas, de São Vicente, 
faltam incentivos para que os 
consumidores utilizem este 
combustível. 

Entidade comprova
economia do GNV

60%

Kits de conversão, que custam entre R$ 2,5 mil e R$ 6 mil, afastam clientes
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Quem trabalha e bate cartão tem muito que 
comemorar em 2015. São pelo menos oito 
feriados nacionais que caem durante a se-
mana, isso sem contar os municipais, que 

devem ser anunciados pelas prefeituras na segunda 
quinzena de janeiro. Para o trabalhador, além do des-
canso, está a possibilidade de organizar viagens. O 
único feriado que cairá ao final de semana será o da 
Proclamação da República, comemorado no dia 15 de 
novembro (domingo). 

A conta, então, pode aumentar ainda mais, já que as 
cidades da região decretam feriado no aniversário de 
seus municípios, além das datas em homenagens a 
santos padroeiros. Grande parte também adere ao 
dia da Consciência Negra, celebrado nacionalmente 
em 20 de novembro (sexta-feira). 

Folha de pagamento

Para os revendedores, o alerta é quanto à convenção 
coletiva da categoria de frentista, que prevê paga-
mento de adicional de 100% “sobre as horas extras 
trabalhadas aos feriados, e somente estas”. A cláusu-
la 8ª reza ainda sobre a aplicação da periculosidade 
e/ou insalubridade, quando devidos.  Outro ponto a 
destacar é que o acordo não prevê mais a compensa-
ção nos feriados.

Além disso, segundo o advogado trabalhista do 
Resan, Manoel Augusto Mazzeo de Barros Filho, o 
trabalho prestado em domingos e feriados, não com-
pensado, deve ser pago em dobro, sem prejuízo da 
remuneração relativa ao repouso semanal. 

2015 
O ano dos feriados prolongados

JANEIRO
1 - Ano Novo (quinta-feira)

ABRIL
3 – Paixão de Cristo (sexta-feira)

21 – Tiradentes (terça-feira)
MAIO

1 – Dia do trabalho (sexta-feira)
SETEMBRO

7 – Independência do Brasil (segunda)
OUTUBRO

12 – N. Senhora Aparecida (segunda)
NOVEMBRO

2 – Finados (segunda)
15 – Proclamação da República  

(domingo)
DEZEMBRO

25 - Natal (sexta-feira)
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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

Um novo portal, repleto de novidades

O Sindicombustíveis Resan 
inicia 2015 com um grande 
desafio: reformular o portal de 
notícias do sindicato na inter-
net.  Em 2014, uma média diá-
ria de 993 internautas de todo 
o Brasil acessou as páginas de 
informação e serviços voltadas 
para o segmento varejista de 
combustíveis. Em 2013, esse 
número era de 556 visitas dis-

tintas a cada dia. 

Referência nacional 
e, principalmente, 
para o revendedor 
da Baixada Santista 
e Vale do Ribeira, 
o portal se tornará 
mais moderno e 
dinâmico à medida 

que contemplará as platafor-
mas mobile.

 “Hoje é cada vez mais comum o 
acesso à internet por celulares, 
tablets e smartphones. Temos 
que disponibilizar um portal 
que seja compatível com esses 
dispositivos”, diz José Camargo 
Hernandes, presidente do Re-
san, um dos principais entusias-

tas do site.

A empresa contratada para a 
reestruturação é a KBRTec, 
a mesma que em 2000 criou 
o primeiro site do Resan, 
mantendo-o por uma década. 
Segundo Daniel Alexandrino, 
diretor da agência, um dos 
pontos principais desta mu-
dança será mesmo a interati-
vidade com os usuários. “Ao 
pensar no novo portal, priori-
zamos o relacionamento com 
os internautas. Implantaremos 
um conjunto de ferramentas 
para aumentar a comunicação, 
como, por exemplo, integrá-lo 
às redes sociais e inserir am-
bientes de comentários”.
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MURAL DA QUALIDADE

NOVA PROVETA DE 100 ML
Desde o início de dezembro, as provetas de 100 ml 
devem seguir nova padronização, segundo a Portaria 
nº 528, do Inmetro. Utilizadas no teste de medição 
de teor alcoólico na gasolina, as provetas devem ter 
estabilidade quando colocadas em superfície plana, 
conter inscrições obrigatórias, como marca de aprova-
ção de modelo, bem como tampas e bases fabricadas 
em vidro borossilicato. A inexistência do novo modelo 
de proveta no posto pode acarretar multas e até a 
suspensão/cancelamento do registo junto à ANP. 

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1 

O Sindicombustíveis Resan mantém diversos convênios 
com empresas e entidades da Baixada Santista e Vale 
do Ribeira para oferecer suporte a seus associados. São 
eles: assessoria jurídico trabalhista, consultoria jurídica, 
seguro de vida em grupo, Programa Empresa Segura 
(projeto personalizado de seguro de posto), fornecimen-
to de cestas básicas e vale-refeição com valores espe-
ciais, PCMSO, PPRA e PPP, coleta de resíduos con-
taminados, consultoria contábil, SPC, treinamentos da 
NR-20 e CIPA, desconto em viagens e casa de câmbio, 
assessoria em nutrição. Mais informações pelo telefone 
(13) 3229-3535 e pelo portal www.resan.com.br.

CONVÊNIOS

São muitas as leis municipais em Santos que se 
estendem aos postos de combustíveis e lojas 
de conveniência. Há a obrigatoriedade de dispor 
bituqueiras para pontas de cigarros e a fixação de 
cardápios na entrada dos estabelecimentos para 
consulta rápida pelo consumidor. Agora, dentro 
das lanchonetes e restaurantes também deve 
ter cardápios nas versões em inglês e espanhol, 
além de recipientes com álcool  em gel à dis-
posição do público. 

NOVAS LEIS EM SANTOS

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2 

Desde 1º de janeiro, os brasileiros  (com exceção dos 
estados do Amazonas, Amapá e Roraima) pagam 
energia de acordo com a bandeira tarifária. A que está 
em vigor neste primeiro mês do ano é a vermelha, 
com um acréscimo de R$ 3,00 a cada 100 quilowatts-
-hora (kWh) consumidos. Por esse sistema, as cores 
verde, amarela e vermelha indicam se a energia 
custará mais ou menos em função das condições de 
geração de eletricidade.  O calendário de acionamento 
das bandeiras é definido mês a mês. A de fevereiro 
será estabelecida no dia 30 de janeiro; e a de março, 
no dia 27 de fevereiro. 

ENERGIA MAIS CARA

A ANP tem intensificado suas ações de fiscalização, plane-
jando-as cada vez mais a partir de vetores de inteligência, 
com destaque para denúncias recebidas pelo Centro de 
Relações com o Consumidor (CRC) e dos resultados obtidos 
pelo Programa de Monitoramento da Qualidade dos Com-
bustíveis (PMQC), além de informações repassadas por 
outros órgãos públicos e pela área de inteligência a ANP. Em 
2013, a Agência investiu nas forças-tarefa desenvolvidas e 
parceria com outros órgãos públicos contra práticas irregula-
res praticadas no mercado.

ANP INTENSIFICA FISCALIZAÇÃO
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A Raízen iniciou em novembro de 2014 a opera-
ção da primeira planta industrial, em Piracicaba,  
para a fabricação do biocombustível em escala 
comercial. A pretensão é produzir cerca de 40 
milhões de litros de etanol a mais por ano. A 
tecnologia de segunda geração consiste no apro-
veitamento da palha e bagaço da cana. A Raízen 
investiu R$ 237 milhões no projeto que permitirá 
o aumento da fabricação de etanol em até 50% 
sem ampliar a área de cultivo e a produção du-
rante a entressafra.

ETANOL DE SEGUNDA GERAÇÃO

Já está definida a nova tabela 
para cálculo da contribuição 
sindical vigente a partir de 1º de 
janeiro de 2015. O valor base 
é de R$ 298,87 para os empre-
gadores, agentes do comércio, 
entidades ou instituições com 
capital arbitrado.  Os emprega-
dores devem recolhê-la até 31 
de janeiro.

Classe de capital social (em R$) Alíquota % Parcela a adicionar (R$)

De 0,01 a 22.415,25  Contr. mínima  179,32

De 22.415,26 a 44.830,50  0,8%   -

De 44.830,51 a 448.305,00 0,2%   268,98

De 448.305,01 a 44.830.500,00 0,1%   717,29

De 44.830.500,01 a 239.096.000,00 0,02%   36.581,69

De 239.096.000,01 em diante Contr. máxima  84.400,89 
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“Doação de amor”
“Abasteça o Natal de Quem 

Precisa exemplifica bem o 
significado da campanha 

promovida pelo Sindicombustíveis 
Resan há 14 edições. A doação é 
um ato de amor promovido por vo-
cês e que envolve os associados. 
São momentos como esse que 
nos dão forças para  enfrentar os 
problemas. Essa reunião permite, 
ainda, que  o sindicato passe a 
conhecer a dura realidade das 
instituições aqui presentes”.  

O desabafo foi feito pelo pre-
sidente da Associação Espírita 
Eurípedes Barsanulfo, Avelino 
Morgado, que também é asses-
sor da presidência do Resan há 
quase duas décadas. 

A campanha, que faz parte do 
programa de Responsabilidade 
Social do sindicato, contemplou 11 
entidades da região com a quantia 
de R$ 3,5 mil, oriunda das contri-
buições dos associados. 

Segundo José Camargo Her-
nandes, presidente do Resan, a 
campanha nasceu com o objetivo 
de atender as principais necessi-
dades das entidades que atuam 
com os mais necessitados. 

“Assinar um cheque é fácil. 
Difícil é fazer o trabalho que 
vocês fazem. Essa doação é 
um ‘imposto’ que dá gosto de 
pagar, pois olhamos de fato nos 
olhos de quem recebe”, disse 
Hernandes durante a solenida-

QUER AJUDAR?
CRECHE PADRE BENTO 
Av. Washington Luiz, 25, Santos.
Tel: 3235-5316. 

APAE PG
Rua das Acácias, 320, Jd. Quietude, 
PG. Tel: 3472-5257. 

LAR CRISTÃO SÃO  
FRANCISCO DE ASSIS
Rua Silva Jardim, 399, Santos. 
Tel: 3234-5039. 

LAR DE AMPARO  
VOVÓ WALQUÍRIA 
Rua João Francisco Bendorp, 155, 
SV. Tel: 3464-3390.

ASILO DOS INVÁLIDOS
Avenida Santista, s/nº, Santos. 
Tel: 3258-5100.

GRUPO AMIGO DO LAR POBRE
Rua Silva Jardim, 21, Santos. 
Tel: 3232-5360.

GRUPO MEIMEI ENXOVAIS
Não há sede. Tel: 3289-6383. 

LAR ESPÍRITA  
CRISTÃO ELIZABETH
R. Orlando Falcão, 172, Jd. Praiano, 
Guarujá. Tel: 3351-5477.

MENSAGEIROS DA LUZ
Rua Cunha Moreira, 47, Santos. 
Tel: 3223-1629.

LAR FRATERNO DE CUBATÃO
Av. Joaquim Miguel Couto, 1130. 
Tel: 3361.3973.

PRATO DE SOPA  
MONSENHOR MOREIRA
Rua 7 de setembro, 52, Santos. 
Tel: 3232-5468.

de de entrega dos cheques, no 
último dia 18 de dezembro. 

“Assinar um cheque 
é fácil. Difícil é fazer 
o trabalho que vocês 

fazem”

Dificuldades
As dificuldades enfrentadas pelo 
chamado Terceiro Setor podem 
ser resumidas no breve relato 
feito por Marco Antonio Videira, 
gerente do Prato de Sopa Mon-
senhor Moreira, entidade santista 
que trabalha com população de 
rua. “Infelizmente deixaremos de 
receber, a partir de 2015, a contri-
buição de R$ 12,5 mil mensais da 
Prefeitura. Uma lei federal estipula 
que os municípios façam o atendi-
mento aos moradores de rua pelo 
programa Centro POP. Isso não 
impede que continuemos o nosso 
trabalho, mas estamos atrás de 
novos apoiadores. A doação do 
Resan é extremamente importante 
nesse momento”.

Cátia Regina Ramos Cerqueira, 
vice presidente do Grupo Amigo do 
Lar Pobre, diz que a doação pode 
parecer pequena para quem faz, 
mas é muito grande para quem 
bate de porta em porta atrás de 
ajuda. “Vocês não sabem o quanto 
são importantes para nós. Obrigada 
por serem um parceiro na luta em 
prol dos necessitados”.



VARIEDADES

2ª QUINZENA DE JANEIRO

ANIVERSARIANTES

20 Rui da Silva Diogo 
Auto Posto Di Mônaco - 

Praia Grande
  

26 Cibele Rozinelli
Auto Posto Redentor - 

Guarujá

Dilson Fonseca 
Auto Posto Montana de Registro
   

31 Aldo M. da Silveira Filho 
Auto Posto Betmar -  

Bertioga
Auto Posto Farol - Bertioga
Auto Posto Riviera de São  
Lourenço - Bertioga
Posto de Serviços Badejo de 
Bertioga

Carlos Afonso P. Bontorim 
AP Bontorim - Barra do Turvo

Soily Royas da Costa 
Posto de Serviços Califórnia - 
Santos

1ªQUINZENA DE FEVEREIRO

08Jantar de Confraterniza-
ção do Conselho Regio-

nal do Senac, em São Paulo/SP;

09Jantar de Confraterniza-
ção do Sindicom, no Rio 

de Janeiro/RJ;

10Reunião Extraordinária 
do Conselho de Repre-

sentantes da Fecombustiveis, 
no Rio de Janeiro/RJ;

Jantar de Confraternização da 
Fecombustíveis, no Rio de Ja-
neiro/RJ;

18Entrega das doações da 
Campanha “Abasteça 

o Natal de Quem Precisa” de 
2014, em Santos/SP;

- Assembleia Geral Ordinária do 
Resan, em Santos/SP.

AÇÕES DE REPRESENTATIVIDADE
DEZEMBRO

18 | POSTOS & SERVIÇOS  

1 Caroline Guimarães Esmi 
Auto Posto Chaves - São 

Vicente

Osvaldo José Pinto
Auto Posto 7 Passos - Peruíbe
   

5 Ernesto Santos Nunes 
Auto Posto Santa Rita - Santos

Helena C. Ignatovitch
Auto Posto Mathias - Cubatão

6 Francielli Locatelli
Posto Aldo Cubatão

Paulo Henrique Flosi
Auto Posto Flosi - São Vicente
   

8 José Ferreira Barros
Auto Posto Tio Beba -  

Registro
Auto Posto Vale do Ribeira  
de Miracatu

Maria de Fátima V. Lopes 
Rodoposto Registro Buenos 
Aires - Registro
   

10 Bruno Diogo  
Auto Posto Di Mônaco -  

Praia Grande

Marlene da Silva Barros 
Auto Posto Dolemar - Peruíbe
   

11 Elisabeth Brasil  
Rebouças Morais 

Auto Posto Quatro Estações - 
Praia Grande
   

12 Francisco Javier Otero 
Garcia 

Posto Santo Antônio - Santos
   

13 Leonardo Lopes Vilaça 
Auto Posto Nova São Vi-

cente - SV

22/01 - Rafael Alexandre Gomes 
Diretor Suplente
26/01 - Delano Lima e Silva 
Diretor Suplente
30/01 - Eduardo R. Pereira
Diretor

FECOMBUSTÍVEIS



Com o Postofácil no posto ou na loja de conveniência, você passa a ter total controle do 

estabelecimento (aferições, estoques, faturamento etc.), fica livre de surpresas indesejáveis 

e o mais importante: tem muito mais tempo para se dedicar à estratégia de crescimento do 

negócio. Que, aliás, em tempos de tanta concorrência, é o que mais importa, certo?

Acesse postofacil.com e descubra como Postofácil® 
pode deixar sua vida mais descomplicada. 
Tel. (19) 3749-8900.

Desenvolvido por: 

Postofácil®.  O software do posto inteligente.

O QUE FALTA É TEMPO PARA 
VOCÊ SE DEDICAR MAIS 
À ESTRATÉGIA DO NEGÓCIO?
ENTÃO, ESTÁ FÁCIL.
POSTOFÁCIL®. O SOFTWARE QUE 
VAI DEIXAR A SUA VIDA MAIS FÁCIL.
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