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‘Points’
Postos de serviços da
região se transformam
em pontos de encontros
de tribos de motociclistas, ciclistas e outros
grupos. Clientes fiéis,
eles acabam atraindo
a atenção de outros
consumidores.
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Resíduos
Não basta ter um contrato com empresa de
reciclagem de resíduos
sólidos. Há o jeito correto de armazenar.
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O que fazer quando equipamentos
de segurança já não são suficientes?

Boletins de ocorrência
são importantes para
gerar estatística sobre
crimes praticados
contra revenda
na região

Contador
Embora o SAT automatize o envio de
informações sobre as
vendas para o Fisco,
os escritórios de contabilidade continuarão a
desempenhar um papel
importante no dia a dia
dos postos.
Página 7

SOFTWARE DO POSTO
DEVE SER COMPATÍVEL
COM APARELHO ‘SAT’
Com data de início fixada em 1º de
julho, novo sistema SAT que substituirá o ECF exigirá do posto mais do que
investimentos para compra de novos
equipamentos.
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Uma mascote
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EDITORIAL

Sem estatística,
não há crime.
Registre ‘BO’
José Camargo Hernandes
Presidente do Resan

D

epois de acompanhar um de nossos
revendedores associados a uma reunião
com o comandante da Polícia Militar em
Santos, percebi o quanto nós, cidadãos,
ignoramos algumas medidas que são essenciais para
que as autoridades policiais combatam a criminalidade em nossa região. O mais elementar dos procedimentos é a elaboração do boletim de ocorrência.

Infelizmente, não podemos registrar um assalto mesmo que o prejuízo tenha sido pequeno e
que não haja vítimas e nem danos materiais pela
delegacia eletrônica, via internet. Nos casos de
furtos e roubos a estabelecimentos comerciais, só
mesmo comparecendo em uma delegacia.
O ruim da história é o tempo que se gasta, a dor
de cabeça e também o abandono dos demais
compromissos daquele dia para o registro do BO.
No entanto, sem o boletim não há estatística. E
sem estatística, não há como cobrarmos mais policiamento. O Estado mantém sistemas inteligentes
de registro de ocorrências que geram o mapa da
criminalidade. É por meio destes bancos de dados
que eles sabem onde há mais assaltos, que tipo de
crimes são mais praticados, em que dias, horários
e até fazem cruzamentos para identificar marginais
e quadrilhas que atuam na região.
Se nós não colaborarmos indo nas delegacias
e comunicando mesmo que pequenos assaltos,
para o comandante da Polícia Militar não há por
que aumentar o patrulhamento na rua ou bairro.
Postos & Serviços traz nessa edição diversas
dicas e informações sobre como se prevenir ou
desconfiar de um assalto. Em entrevista a nossa equipe, o tenente-coronel Alexandre de Almeida Costa, responsável pela PM em Santos,
explicou como a segurança pública é pensada
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nos dias de hoje. Uma outra forma eficiente de
se aproximar das autoridades e fazer reivindicações é por meio dos conselhos municipais
de segurança que se reúnem uma vez por mês.
Não há Consegs ativos em todas as cidades,
mas onde eles estão se reunindo valeria a pena
a participação do empresário.
No mais, até o meio deste ano, a revenda tem
uma série de obrigações que tomará tempo e
dispenderá muito trabalho. A principal delas é a
implantação do SAT-CF-e, um novo sistema que
substituirá o Emissor de Cupom Fiscal.
O que muitos donos de postos acreditam é que
basta comprar um modem para o repasse dos
dados sobre as vendas em tempo real para a Secretaria da Fazenda do Estado. Não é verdade. É
preciso ter a certeza de que o software usado no
gerenciamento das operações é compatível com o
aparelho SAT.

INCÊNDIO NA ALEMOA
Quando esta edição de Postos & Serviços já
estava praticamente fechada, o País foi surpreendido por um incêndio de proporções gigantescas
no terminal da Ultracargo, na Alemoa, atingindo
seis tanques onde estavam armazenados milhões
de litros de combustíveis e ameaçando outros
reservatórios com produtos inflamáveis e tóxicos.
Bombeiros e brigadistas combateram o fogo ininterruptamente. Daqui para frente, além de apurar
os danos ambientais, há de se discutir também as
regras de segurança desses terminais e os acessos
ao Porto de Santos. Com a interdição do Viaduto da
Alemoa, caminhões ficaram represados em estradas de acesso à região, mantendo o maior porto da
América Latina refém da falta de um plano ‘B’.

Produto
vencido
leva gerente
de mercado
para cadeia
Convênio entre Resan e Procon
Santos dá ao consumidor direito
de levar mercadoria de graça

A

venda de produtos
fora do prazo de
validade levou um
gerente de um
pequeno mercado de
Santos para a cadeia, no
dia 17 de março. Foram
encontrados no estabelecimento 32 iogurtes vencidos há quatro dias e uma
margarina cuja validade
havia expirado quase um
mês antes.
Embora um convênio entre
a Associação Paulista
de Supermercados e a
Fundação Procon estabeleça que, nesses casos, o
consumidor tem o direito
de levar gratuitamente um
produto igual ao encontrado com validade vencida,
o gerente não aceitou negociar e o cliente chamou
a polícia.
É preciso destacar que
a venda de mercadoria
imprópria para consumo
é crime inafiançável, com
pena prevista de dois a
cinco anos de detenção.

Lojas de conveniência
O Sindicombustíveis
Resan é signatário de um
convênio específico para a

Cidade de Santos, formalizado pelo Procon local
em 18 de setembro do ano
passado, em que as lojas
de conveniência interessadas podem participar do
acordo setorial com base
no Código de Defesa do
Consumidor. A cada produto vencido encontrado
na gôndola, o cliente leva
outro igual de graça.
Em 2014, um associado
do Resan recebeu uma
multa de R$ 7 mil após
fiscais do Cidoc flagrarem
itens fora de validade.
Apesar do recurso, a defesa para anular a autuação
é praticamente impossível.
“Quando temos um parceiro fazendo esse trabalho de
divulgação e atuando junto
ao consumidor como fiscalizador, temos como resultado o efetivo cumprimento
da lei. O posto se beneficia,
afinal, é uma forma de
atrair e fidelizar o seu cliente, que se sente protegido e
privilegiado”, disse, à época
do convênio, Carlos Alberto
Ferreira Mota, secretário
de Defesa da Cidadania de
Santos.

Está mais fácil para o santista denunciar infrações ao Código de Defesa do Consumidor. Desde
meados de março, o Procon Santos criou uma
ferramenta on-line para o encaminhamento de
reclamações. “Temos pouca demanda do setor
de combustíveis. É um segmento que está longe
da nossa preocupação, pois sabemos que os
revendedores têm consciência dos seus deveres
e prezam pelo bom atendimento a seus clientes.
Mas é claro que fica um alerta, pois se o cliente
se sentir lesado, ele poderá registrar a denúncia
dentro do próprio estabelecimento, via internet pelo celular”, explicou o coordenador do
Procon-Santos, Rafael Quaresma.

Atualmente, 17 empresas associadas
aderiram ao convênio.
Para participar, basta
comparecer à sede do
sindicato para assinar
o termo de adesão, ou
solicitá-lo a um dos
nossos visitadores.
A loja receberá, na sequência, adesivos que
contêm a seguinte
informação:

“Consumidor, caso
encontre produto vencido neste estabelecimento, ao passar pelo
caixa, você receberá,
gratuitamente, outra
unidade do mesmo
produto”. Eles devem
ser afixados no interior das lojas de conveniência ou próximos
dos produtos vendidos
na pista.
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SAT Fiscal é mais do que
um ‘simples aparelhinho’
Novo sistema entrará em funcionamento em 1º de julho para postos

Q

ual primeiro passo do revendedor frente à obrigatoriedade de substituir o Emissor
de Cupom Fiscal (ECF)
pelo SAT a partir do dia 1º
de julho? Para responder a essa pergunta
é preciso entender que a solução SAT é
composta por hardware (modem) + software (programa Aplicativo Comercial, chamado pela Secretaria da Fazenda de AC). Por
isso, não compre um aparelho sem antes
conversar com seu fornecedor de sistema
operacional (software house).
Caso contrário, você terá no posto uma
espécie de roteador (como o que usamos para receber o sinal da internet) que
poderá não ser capaz de interagir com
seu programa (AC) e se comunicar com a
Secretaria da Fazenda (Sefaz).
Também não deixe para a última hora. O
prazo está correndo e não há qualquer
informação quanto à prorrogação ou flexibilização por parte do Fisco.
O Sindicombustíveis Resan protocolou na
Sefaz, no dia 17 de março, em parceria
com o Recap, Regran e Sincopetro, um
ofício em que pede que a revenda tenha
direito às mesmas regras dos demais segmentos econômicos. Ou seja, a substituição gradativa do ECF na medida em que o
equipamento em uso complete 5 anos ou
tenha sua memória fiscal esgotada. Até o
fechamento desta edição, a Fazenda não
havia se manifestado.

Entendendo
É um equívoco se preocupar apenas com
a compra do aparelho SAT. P&S entrevistou diretores de duas grandes software
houses envolvidas nesse processo e
ambos afirmam que a integração com o
sistema usado no ponto de venda (PDV)
é o ponto de partida.
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Segundo Marcos Dal Bom, diretor da
Microsffer, a tecnologia vai contribuir para
a melhoria da operação do comércio tanto
no cumprimento das obrigações com o
Fisco, quanto na relação com o consumidor e na rotina de operação do negócio.
Juliano Nóbrega, diretor da Redesoft, ressalta que as alterações necessárias a serem feitas no sistema vão além da simples
comunicação e impressão do novo cupom.
Na prática, o cupom fiscal se transformará
em um cupom de venda, que terá uma
chave de acesso e um código QR Code.
Será possível imprimi-lo de duas formas: a
completa e a simplificada, também chamada de ecológica, onde aparecerá apenas o
valor da compra e os códigos para consulta posterior pelo cliente.

Prestando contas
Mas é a prestação de contas ao Fisco a
grande novidade. “Hoje, o comerciante
presta conta ao Fisco através de relatórios
de fechamento diários que são apurados e
auferidos pelo contador para efeito de apuração de impostos e de obrigações fiscais.
Com o SAT, quando um cupom é emitido,
esse documento passa a existir em tempo
real (e de forma virtual) dentro do servidor
da Secretaria da Fazenda”, diz Dal Bom.
A segunda grande questão do SAT é a
obrigatoriedade do comércio de armazenar e manter íntegro e disponível para o
Fisco todos os arquivos dos documentos
fiscais emitidos nos últimos cinco anos.
“Hoje, numa fiscalização o fiscal pode pedir
para ver memória do ECF e os relatórios
de fechamento diário (Redução Z)”, diz Dal
Bom. Já a partir de 1º de julho, a empresa
terá que ter backup dos arquivos gerados
nos últimos cinco anos. Para isso, muitos
deverão optar por contratar serviço de
Cloud Computer (nuvens).

Software ganha ainda
mais importância
Para SPED e LMC

J

uliano Nóbrega, da Redesoft, destaca que, diferentemente do que ocorre com
o ECF, o SAT não permitirá
que os dados para preenchimento
do SPED e LMC sejam extraídos do novo equipamento. “É
importante que o software (de
gerenciamento do posto) possa
gerar automaticamente o SPED,
evitando assim informação desencontrada”. É preciso destacar
que os servidores da Fazenda
já possuem as informações de
todas as vendas do posto.
Também deve-se ficar atento à
precisão das dos dados fiscais de
volume de venda com que o que
é registrado no Livro de Movimentação de Combustíveis. Ao
contrário do ECF, o SAT repassará ao Fisco o volume preciso de
cada tipo de combustível vendido
através do código estabelecido
pela ANP.
“O seu software deverá fazer
este controle de forma que, além
de gerar automaticamente o
dado, garanta que o conteúdo
do LMC não esteja diferente das
operações de venda”.

Alertas
Nóbrega fala sobre a importância do cadastro dos produtos
vendidos no posto. “Muitos
dados serão enviados para a
Sefaz no ato da transmissão
da venda. São informações tributárias de PIS, Cofins e ICMS
de acordo com o seu regime de
tributação. Elas devem estar
corretamente preenchidas. Por
isto, na implantação é importante o auxílio do pessoal da
contabilidade.

Contador continuará a ser
peça chave nos postos

U

ma das vantagens
do SAT para a
Fazenda é reduzir
a dependência que ela
tem dos escritórios de
contabilidade, até então
responsáveis por transmitir dados sobre vendas.
Mas o SAT Fiscal eliminará
a dependência que o posto
tem do contador? Não.
Diferentemente do que
ocorre até hoje, o contador sairá da etapa final do
trabalho e passará a fazer
parte do dia a dia da das
operações. Atualmente o
escritório de contabilidade
concentra as informações
para enviá-las ao Fisco
após análise, podendo corrigir possíveis erros antes
do envio aos servidores da
Fazenda e Receita Federal.
Porém, com a transmissão
on-line das informações,
elas deverão estar corretas
no momento do fato gerador. Assim, mais do que

nunca o contador estará
presente, pois não existindo
a possibilidade de correção
no fim do mês, a informação
já tem que nascer contábil e
fiscalmente correta.
Por exemplo: com o ECF
a informação de PIS/Cofins só era enviada com a
transmissão do arquivo do
SPED Contribuições. Já
com o SAT, essas informações são repassadas no
momento da venda (exceto
para contribuintes do Simples Nacional).
Além disto, existem ocorrências diárias que necessitam
de apoio do contador. Juliano Nóbrega, da Redesoft,
usa um erro operacional
como exemplo. “Se houver
uma mistura de combustíveis nos tanques, por erro
no recebimento, será o
contador o responsável por
informar os procedimentos
fiscais específicos que irá
solucionar o problema”.
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- SAT-CF-e é o Sistema Autenticador
e Transmissor de Cupons Fiscais
Eletrônicos.
- Requisitos para uso do SAT:
1) Equipamento de processamento
de dados (computador ou microterminal tipo PC), com porta USB
2) Aplicativo Comercial de frente de
loja (AC)
3) Impressora comum (pode ser
compartilhada)
4) Meio de comunicação com a Internet (pode ser compartilhada)
5) SAT (equipamento externo, visível
ao consumidor e ao fisco)
- Com o SAT, sempre que se emite
um cupom de venda esse documento passa a existir em tempo
real dentro do servidor da Sefaz.

Tire suas
dúvidas

Qual modelo de impressora
deve ser usado?
O que suporta papel
bobina, térmico e que
permite a impressão
de QR Code. O diferencial da impressora
é quanto à velocidade de emissão do
documento. Os modelos de impressora
utilizados devem ser
compatíveis com o
sistema que o posto
trabalha.
Afinal, cada ponto
de venda deve estar interligado a um
aparelho SAT ou
pode haver compartilhamento?
Há entendimentos diversos, cuja
análise deve ser feita pelo reven08 | POSTOS & SERVIÇOS

dedor. Veja as opiniões:
A Microsffer defende a tese de
que a melhor solução é ter um
SAT para cada PDV. Segundo
Marcos Dal Bom, os fabricantes
do equipamento até estabeleceram a possibilidade de ter a
conexão estendida mais de um
ponto, mas em caso de pane o
posto estaria impedido de efetuar
vendas. “Nós entendemos que
colocar toda a operação do posto
baseada em um único equipamento é temerário. Embora o investimento inicial seja maior para
colocar um aparelho em cada
PDV, a segurança é maior”. Já a
Redesoft afirma que o embora o
aparelho SAT só possa ser ligado
a um computador e processe
uma venda por vez, o softwate
‘b2click’ permite o gerenciamento
nas transmissões de vendas ao
SAT de vários caixas com o um
único equipamento.

- Somente pode ser cancelado o
último CF-e-SAT emitido, em até
30 minutos após sua emissão;
- Um posto que não opere com
sistema de gerenciamento automatizado não conseguirá entrar para
o SAT. O funcionamento do equipamento se dá por comandos enviados através de do software chamado Aplicativo Comercial (AC).
- O processo de ativação do SAT
pode ser realizado pelo próprio
contribuinte no site da Secretária
da Fazenda. Entretanto existe
uma etapa na ativação em que
é necessário incluir o código de
assinatura da empresa do sistema
que inevitavelmente deverá fazer
parte deste processo.
O CF-e SAT já está integrado na EFD
bem como ao SPED contribuições
- A forma de apresentação do cupom
fiscal não muda muito. O cliente receberá um cupom similar ao emitido
pelo ECF. A diferença é que ele vem
com um QRCode que permitirá a sua
consulta por meio de um aplicativo
de smartphone. O consumidor não
precisará guardar os cupons.
O SAT já nascerá integrado com a
NFP, ou seja, o CF-e-SAT não precisa
ser transmitido pelo REDF.

Deputado estadual
quer transformar
em lei campanha
‘Não passe do Limite’

U

ma grande discussão
sobre a saúde do trabalhador em postos de
combustíveis está em
curso no Estado de São Paulo.
Além de uma campanha para
limitar o abastecimento dos tanques de veículos até o travamento
automático das bombas, a Assembleia Legislativa promoveu uma
audiência pública no dia 27 de
março para discutir um projeto que
transformaria a medida educativa
em lei.
José Camargo Hernandes, presidente do Resan, representou
a revenda paulista no encontro
organizado pelo deputado estadual Marcos Martins (PT). Na ocasião, foi debatido o Projeto de Lei
nº 247/2015, que proíbe a prática
do abastecimento além do limite
automático nas bombas de postos
de combustíveis.
O assunto está em pauta em São
Paulo desde que a Secretaria de
Estado da Saúde lançou, no dia
16 de março, a campanha ‘Não

Passe do Limite! Complete o
tanque só até o
automático!’.
Durante o encontro, médicos
e pesquisadores alertaram sobre os riscos
do benzeno. “Longe de nós não
colaborarmos para o processo
de melhoria das condições de
trabalho, até porque, nós, como
revendedores, também estamos
expostos à gasolina no dia a dia”,
disse Hernandes. No entanto, ele
chamou a atenção dos parlamentares e demais presentes quanto
à necessidade de chamar para
a discussão os produtores de
combustíveis, distribuidores, ANP
e montadoras de veículos.
“O que queremos é entendimento e
concordância. Em curto prazo, caso
seja aprovada a lei, o óleo diesel e
o etanol poderiam ficar de fora, já
que não possuem benzeno na sua
composição. Até porque, durante o
abastecimento, o óleo forma uma

espuma que pode destravar o bico
abastecedor bem antes do tanque
estar, de fato, completo”.

A campanha
Postos da base do Resan já estão
sendo visitados pelos fiscais dos
Centros Regionais de Referência em Saúde do Trabalhador
(Cerest) dos municípios. Além da
distribuição de folders, as equipes
orientam frentistas a interromper o
abastecimento ao ‘primeiro clique
da bomba’.
O objetivo é evitar danos ao
cânister, um dispositivo ligado ao
tanque para controlar a emissão
de vapores tóxicos. A alegação
do Estado é que o abastecimento
“até a boca” pode danificá-lo e
causar a liberação indevida desses vapores ao meio ambiente.

Projeto de lei em discussão é de autoria do
deputado estadual Marcos Martins (PT)
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Boletim de ocorrência

Sem o registro de assaltos, crimes em postos não entram nas estatísticas

Tenente-coronel Alexandre
de Almeida Costa, comandante do 6º BPM/I, acessa
os boletins de ocorrência
diariamente para definir as
estratégias de policiamento
ostensivo

S

em o registro de boletins de ocorrência (BO), as polícias
Civil e Militar não têm estatísticas dos crimes praticados
contra postos de combustíveis e, desta forma, não entendem quando o Sindicombustíveis Resan reivindica mais
policiamento. Um assalto - seja ele de R$ 100,00 ou de
R$ 10 mil - deve ser sempre comunicado às autoridades policiais.
“Faça boletim de ocorrência sempre. Só assim a gente pode ver o
que está acontecendo na Cidade”, diz o tenente-coronel Alexandre
de Almeida Costa, responsável pelo policiamento militar em Santos,
em entrevista a Postos & Serviços.
Almeida Costa tem em sua mesa um computador conectado em
tempo real aos sistemas inteligentes de Registro Digital de Ocorrência (RDO) e de Informações Criminais (Infocrim), da Secretaria
de Segurança Pública do Estado. O banco de dados permite redefinir estratégias de policiamento ostensivo diariamente, conforme as
demandas por rondas e blitze.

Inteligência
Juntos, o RDO e o Infocrim criaram em São Paulo o chamado mapa
da criminalidade, pelo qual é possível estabelecer os pontos onde
há maior ocorrência de crimes – separados por cidades, bairros,
ruas e também por dias e horários.
Com os números de assaltos e demais crimes nas mãos, o tenente-coronel define a localização das viaturas e equipes nos bairros santis10 | POSTOS & SERVIÇOS

tas. O mesmo trabalho é feito em
cada um dos batalhões da PM que
atendem outras cidades da região
e do Vale do Ribeira.
Sobre o registro de BOs que alimentam esse cadastro, a recomendação é para que os crimes
sejam informados à Polícia Civil
no mesmo dia do fato. “Eu tenho
uma pessoa que abre diariamente
os boletins de ocorrência registrados nas delegacias. Se um
crime ocorre no dia 7 e a vítima
só o registra dois dias depois, se
o indivíduo for parado em alguma

operação nesse meio tempo e nós
não tivermos o BO não teremos
como prendê-lo”.
Almeida Costa exemplificou para
a reportagem um caso ocorrido
às 21 horas de um sábado na
Praça dos Andradas, no Centro de
Santos. A vítima só comunicou o
caso dois dias depois. Se o criminoso que estava rondando pelas
imediações fosse averiguado por
algum policial entre a noite de
sábado e a segunda-feira, ele não
seria preso pela falta de registro
do crime praticado por ele.

“A gente sabe que
antes do assalto, quase sempre o comércio
foi observado para
que o bandido estude
o melhor momento da
abordagem”,
Tenente-coronel
Alexandre de Almeida Costa

Rotina é a principal inimiga do empresário

T

er dia e horário certo para
levar o dinheiro ao banco
torna a operação vulnerável.
Bandidos podem estar monitorando o posto com objetivo de conhecer os procedimentos administrativos . Portanto, se não puder
contratar serviço de carro-forte, o
ideal é priorizar o cartão de débito/
crédito, não deixar acumular grandes somas no caixa e aumentar a
frequência de depósitos.
“A gente sabe que antes do assalto, quase sempre o comércio
foi observado para que o bandido estude o melhor momento da
abordagem”, diz o comandante
do 6º BPM/I, tenente-coronel PM
Alexandre de Almeida Costa.
Em entrevista a Postos & Serviços, ele cita, inclusive, os
horários de maior incidência de
roubos: a partir das 14 horas
e até 22 horas. Nas semanas
de pagamento, entre o final do
mês e o quinto dia útil, há vários
registros de picos de crimes no
início das manhãs.

crimes ocorridos em cada
região das cidades, estabelecendo uma mancha de
ocorrências por tipo (furtos
e roubos de veículos, a pedestres e empresas).

O boletim de ocorrência
registrado cai imediatamente
As informações são obtidas por
nessa rede, dando às corpomeio do Infocrim, um banco de
rações policiais informações
dados informatizado que perexatas da ação de quadrilhas
mite ao comando das polícias
ou mesmo o modus operandi
Civil e Militar mapear os tipos de de um assaltante.
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Imagens de câmeras de monitoramento são
importantes ‘ferramentas’ para as polícias

O

s sistemas de monitoramento são atualmente
a principal ferramenta de apoio ao trabalho policial. No entanto, o tenente-coronel Alexandre
Almeida da Costa faz um alerta sobre o posicionamen-

to das câmeras. Quando elas ficam muito altas, por
exemplo, não conseguem identificar o rosto de um indivíduo que está de boné. Confira abaixo algumas dicas
que podem dificultar a abordagem de assaltantes.

Medidas simples e eficazes

1

Oriente o frentista a ficar de
olho à presença de algum
indivíduo parado há tempos nas
imediações do posto. Desconfie se ele estiver vestido com
casaco quando o clima está
quente, Tudo
o que destoa
do comum
se configura
como atitude
suspeita.

2

Observe se uma pessoa
passa muito tempo dentro
da loja de conveniência, olhando
para as câmeras, sem ter comprado nada.

3

Some a isso o fato de ela ter
vindo sem carro ou ter descido de um veículo estacionado
longe. Certamente essa pessoa
veio observar a rotina do posto.

4

Não importa se a pessoa
está bem vestida, se é
branca ou negra. O que deve
ser levado em conta é a atitude
suspeita.

dade na hora da fuga.

5

9

Frentistas não
devem ter maços
de dinheiro no bolso e
tirá-los a cada vez que
vá dá o troco para o cliente. O
ideal é ter caixas centralizados e
priorizar o pagamento em cartão
(débito/crédito).

6

Se possível, crie mais alguns
obstáculos que afaste o
caixa do balcão.

7 Sistemas de entrega de
cartão magnético na porta
das lojas de conveniência, até
mesmo com catracas, afastam o
assaltante que terá mais dificul-

8

Evite o acúmulo de dinheiro
no estabelecimento e não
realize pagamentos em dinheiro.

Utilize dispositivos antifurto como alarmes, câmeras
de segurança e
cercas elétricas.
Observe a localização dos sensores de presença
e das câmeras, evitando pontos
cegos.

10

Ao desconfiar da atitude de alguma pessoa
acione imediatamente a Polícia
Militar pelo 190, passando o
maior número de informações
possíveis (vestimenta, características físicas, veículos utilizados, sentido tomado).

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

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
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Agenda
Santos
* 2º Conseg (Marapé, Campo Grande, Encruzilhada e adjacências)

Sempre na última terça-feira do mês,
às 19 horas, no Hipermercado Extra, à
Avenida Ana Costa, 318, Santos.
* 3º Conseg (Ponta da Praia)

Sempre na segunda segunda-feira de
cada mês, a partir das 18h30, na Rua
Heitor Vila Lobos, 160, Ponta da Praia.
* 5º Conseg (Zona Noroeste)

Sempre na última quarta-feira do mês,
das 19 às 21 horas, na Av. Afonso Schimidt, s/n - Passarela “Dráuzio da Cruz”,
Centro Cultural da Zona Noroeste, Areia
Branca, Santos.
* 7º Conseg (Gonzaga / Pompeia)

Sempre na terceira segunda-feira de
cada mês, a partir das 17 horas, no prédio da Porto Seguro, à Avenida Francisco
Glicério, 557, Pompeia, Santos.

Guarujá – Enseada
Toda primeira quinta-feira do mês, às 18 horas, à Rua Gerson Maturani, 55, Enseada.

Itanhaém
Sempre na última segunda-feira do mês,
a partir das 19 horas, na Associação Comercial de Itanhaém (Av. Pres. Vargas,
767, Centro.

Peruíbe
Sempre na última quinta-feira do mês,
às 17 horas, na sede da Associação dos
Engenheiros e Arquitetos de Peruíbe, à
Rua Ataliba Leonel, 777, Centro.

A união
faz a força
nas reuniões
mensais do
Conseg

S

e mesmo após o registro dos boletins de
ocorrência, o comerciante se sentir inseguro ou tiver informações quanto à
presença de indivíduos suspeitos
nas redondezas, uma das maneiras mais eficientes de chamar a
atenção da autoridade policial é
participar de uma reunião mensal
do Conselho Municipal de Segurança (Conseg) de seu bairro.
Os encontros dos Consegs
contam com a participação
direta dos comandantes das
polícias Militar e Civil. Na região
do Resan, de Bertioga a Barra
do Turvo, são 17 os conselhos
ativos (veja quadro).
O presidente do Conseg de
Peruíbe, André de Paula, destaca
o diálogo como objetivo principal
das reuniões. “O Conseg também
é, pelo menos aqui em Peruíbe,

um instrumento de cobrança
junto ao Poder Público, que tem
sua parcela de responsabilidade
sobre a segurança pública”.
Segundo o presidente da entidade de Itanhaém, Romero Pereira
Guedes, o Conseg permite ao
empresário “entender melhor
como funciona a polícia da mesma forma que as autoridades
ficam sabendo quais os anseios
da comunidade”.
José Luiz Pimentel Amorim, do
7º Conseg de Santos, explica
que em todas as reuniões há a
participação do delegado titular
do distrito da área e do comandante da Companhia de Policiamento Militar responsável. “A
comunidade tem contato direto
com eles e sem qualquer burocracia, podendo abordar qualquer assunto relativo à segurança comunitária”.

Registro
Sempre na última terça-feira do mês, a
partir das 19 horas, na Av. Jonas Banks
Leite, 827, Centro.

Praia Grande
Sempre na primeira quinta-feira do mês,
às 19h30, na Escola Lions Clube, à Rua
Teófila Vanderlinde, 933, Ocean.
OBS.: Os demais Consegs da região não
responderam à solicitação do Resan quanto à
data de suas reuniões.
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Ponto de encontro

Auto Posto Gaivota
reúne, toda quinta-feira,
os apaixonados por moto

T

ransformar postos de
combustíveis em ponto
de encontro tem sido
uma alternativa para diversos revendedores garantirem
um lucro extra ao final do mês.
Na região da Baixada Santista,
por exemplo, é comum encontrar jovens reunidos em postos,
que aproveitam uma das poucas opções abertas após às 22
horas para fazer um lanche ou
jogar conversa fora. Porém, não
é exatamente esse público que
tem atraído a atenção de alguns
revendedores.
Em Guarujá, um grupo de ciclistas escolheu o Auto Posto La Caniza (Avenida Adhemar de Barros,
nº 2795, Vila Lígia) como ponto
de encontro oficial para os passeios, que acontecem às quartas-feiras à noite (quinzenalmente)
e aos domingos de manhã. Os
encontros já chegaram a reunir
quase cem pessoas.
Segundo o proprietário Ricardo
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Eugênio Meirelles de Araújo, ponto
de encontro é sinônimo de lucro,
assim como a fidelização dos
novos clientes. “Muitos retornam
durante a semana para completarem o tanque de seus veículos.
Além disso, eles consomem muito
na conveniência antes da saída
para o passeio. São meus clientes oficiais de isotônicos, água e
energético. Abasteço as geladeiras
pensando, principalmente, neles”.

“Clientes que
observam o
movimento acabam
parando para
abastecer movidos
pela curiosidade. Um
posto lotado chama
muita atenção”.

Não é só o posto de Guarujá
que sentiu os reflexos positivos
após ser definido como ponto de
encontro. Em Santos, o Posto
Gaivota (Avenida Ana Costa,
nº 427, Gonzaga) reúne, toda
quinta-feira, diversos apaixonados por motos. Eles permanecem
no local por aproximadamente
duas horas, e colocam o papo
em dia sobre as novidades que
envolvem seus veículos.

decidimos pelas quintas-feiras,
que é um dia de pouco movimento. Eles se aglomeram em
um local distante das bombas e,
assim, não atrapalham os clientes que chegam para abastecer”,
comenta o revendedor Ricardo
Rodriguez Lopez.

“Eles pediram para utilizar o posto
para este fim. Em comum acordo,

Ricardo Rodriguez
Lopez, revendedor do
Gaivota, de Santos

Lopez destaca, ainda, que muitos aproveitam o encontro para
completar o tanque e finalizam
com um cafezinho e um lanche
na loja de conveniência. “Além
disso, os clientes que veem o

movimento acabam abastecendo
movidos pela curiosidade. Um
posto lotado chama muita atenção. Isso passa confiança para
o cliente, inclusive credibilidade
sobre a qualidade do combustível vendido”, finaliza.

“Seguro e familiar”

O

instrutor de trânsito Danilo Costa participa, há três
anos, dos encontros que ocorrem
semanalmente no posto Gaivota.
Segundo ele, o clima é familiar e
bastante respeitoso, tanto para

os clientes quanto para os moradores da redondeza. “Isso sem
contar que temos a oportunidade
de conhecer pessoas novas e que
partilham do mesmo interesse
que o nosso. E o posto de combustível oferece a segurança e a
infraestrutura que necessitamos,
com os seguranças e as câmeras
de monitoramento”.
Além disso, Danilo ressalta que
o local conta com outro atrativo:
a loja de conveniência. “É uma
loja já conhecida na região e
que oferece diversos produtos
com preços justos. Aproveitamos
sempre para fazer um lanche,
o que torna o local ainda mais
agradável”.

“São meus clientes
oficiais de isotônicos,
água e energético.
Abasteço as geladeiras pensando, principalmente, neles”.
Ricardo Eugênio Meirelles
de Araújo, revendedor do
La Caniza, de Guarujá

No La Caniza, em
Guarujá, ciclistas são
clientes preferenciais

FAIXA VIVA EM SANTOS

O presidente do Resan, José Camargo Hernandes, esteve no lançamento da segunda fase da Campanha Faixa Viva, desenvolvida pela CET-Santos. Na foto, ele está ao lado de Marco Antonio Fernandes Ribeiro
(de óculos), presidente do Rotary Club Santos-Oeste; e Rodrigo Lyra,
secretário da Caixa de Assistência dos Advogados do Estado de SP.
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Pucca
A mascote do
Mar Báltico

N

ão faltam pela região cães que sejam mascotes de postos de
combustíveis. Mas, em Praia Grande, em pleno Jardim Real, é um
bichinho de menos de 15 centímetros que vem atraindo a atenção
da clientela que abastece no Auto Posto Mar Báltico. É a Pucca,
um sagui quietinho, de pelagem escura, que vive passeando no ombro apenas dos que ela já decidiu que gosta.
Bem adaptada à rotina movimentada do posto, o animal atrai clientes, mas
também crianças de uma escola próxima. “Ela adora ver gente”, diz o revendedor Antônio Sebastião Pavan, que se reveza com a mulher Marilene
de Santis Pavan nos cuidados com a macaquinha. Além deles, o frentista
Douglas Mendes de Lara Jr já conquistou a amizade da mascote. Aliás, ele é
o frentista preferido da Pucca. “Os outros até tentam pegá-la, mas ela só vai
com o Douglas. São parceiros”, diz Pavan.
O sagui pertencia à neta do revendedor, mas, como elas só se viam à noite, o animal que se sentia solitário acabou ganhando um novo lar.
A presença de Pucca foi sentida pelos consumidores. Pavan afirma estar recebendo mais clientes desde que o sagui passou a fazer parte da rotina do posto. “É claro que esse não era o objetivo, mas, sim,
que ela tivesse convívio com outras pessoas e não ficasse tanto tempo sozinha”.

Preocupação
O porte de animal exótico exige autorizações especiais do Ibama. Ele deve ser adquirido de criadores
especializados e autorizados para esse fim, que têm licença do órgão federal, oferecem nota fiscal de
venda e certidões quanto à saúde do animal, data de nascimento, sexo e número do microchip. “Temos
isso guardadinho para quem quiser olhar. Certa vez, um cliente fez uma denúncia, achando que a adquirimos de forma irregular. A Polícia Ambiental esteve aqui e viu que não havia nada de irregular. Isso
sem contar que Pucca é bem tratada”.
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A nova máquina
de cartões ideal para
abastecer seu posto
com vantagens.*

A Bin oferece condições especiais para postos de combustíveis
venderem com máquina de cartões de crédito e débito.
Além das máquinas de cartões com e sem fio, a Bin também oferece o
TEF, para realizar a integração da solução de pagamento à sua
automação comercial, otimizando a gestão completa do seu negócio.
Consulte-nos.

Aceitamos as principais bandeiras.

3004-2017
para capitais

0800 757 1017

para demais localidades

ou acesse:
bin.com.br

* Aprovação sujeita à análise de crédito e risco.
Credenciador Bancoob S/A
© 2015 FD do Brasil Soluções de Pagamento Ltda. Todos os direitos reservados. A marca Bin é de propriedade da First Data do Brasil.

O jeito certo de armazenar

resíduos poluidores

P

ostos de combustíveis que possuem
troca de óleo e lavagens são os
maiores geradores de resíduos de
alto impacto ambiental. Isso porque,
ao final do dia, acumulam dezenas de embalagens de óleos lubrificantes, aditivos, xampus, limpa vidros e removedores. Para evitar
que essas embalagens causem um estrago
no meio ambiente, há diversos cuidados que
devem ser seguidos, conforme a Resolução
Conama 273/2000. Se destinadas arbitrariamente aos aterros sanitários, podem contaminar o lençol freático.
Para esclarecer algumas dúvidas sobre o armazenamento e destinação, Postos & Serviços entrevistou a diretora da Supply Service,
Gabriela Peres de Andrade Oppermann. Segundo ela, até os trabalhadores que
manuseiam estas embalagens precisam tomar cuidado. “Eles devem seguir a orientação prevista nas NR´s
do Ministério do Trabalho, e utilizar
EPI’s, como as luvas impermeáveis. É recomendado que a área de
manuseio destas embalagens tenha
ventilação natural ou mecânica”.
A Supply Service, que mantém
parceria com o Sindicombustíveis Resan há oito anos, disponibiliza aos associados tambores
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para a colocação das embalagens contaminadas.
“Os frascos de lubrificantes devem estar tampados quando forem colocados dentro dos tambores, a fim de evitar vazamentos na armazenagem
e durante o transporte”. E, como regra geral, ela
comenta que este local deve ter piso impermeável, isento de materiais combustíveis e com dique
de contenção para retenção do óleo lubrificante
no caso de vazamento.

Comprovante
Ao disponibilizar o material à Supply Service, o posto receberá um comprovante que servirá de subsídio
à fiscalização rodoviária e também às fiscalizações
da Cetesb no posto, além de ser documento exigido
no ato da declaração anual do Ibama.

Posso entregar as embalagens a outras empresas?
Postos associados ao Resan
e que optaram pelo convênio
estão licenciados para enviar
seus resíduos à Supply. Na
prática, todos fazem parte de
um único Cadri (Certificado de
Movimentação de Resíduos
de Interesse Ambiental), que
é um documento emitido pela
Cetesb que aprova o encaminhamento de resíduos de
interesse ambiental a locais
de reprocessamento, armazenamento, tratamento ou
disposição final.

Erros mais comuns
Segundo Gabriela Oppermann, os motoristas da Supply são
treinados para corrigir as falhas mais comuns registradas no
armazenamento de resíduos nos postos revendedores da Baixada Santista e Vale do Ribeira. São elas:

1

Colocar as embalagens diretamente nos tambores vermelhos, sem usar o saco plástico que
reveste internamente os tambores. Os sacos plásticos
são uma proteção a mais para evitar a contaminação, e são
eles que são carregados e transportados nos caminhões da
Supply Service para que não seja preciso usar a reposição
de tambores todo mês, deixando-os, assim, fixos como um
recipiente.

2

No cálculo do valor da mensalidade paga pelo associado À
Supply, está incluso a renda
que a Supply obtem com a reciclagem do plástico. Por isso,
se a remessa do plástico for
desviada para outros coletores, o valor será aumentado,
visto não ter mais a receita
deste produto.

Misturar outros materiais no tambor, como, por
exemplo, embalagens plásticas com comida, lixo
sanitário, pilhas e líquidos. Assim como há os tambores

“A comprovação da destinação correta tem um
custo que não é alto, se
comparado aos benefícios
para o meio ambiente,
pois está tratando com
seriedade a sua atividade e cumprindo com seu
dever”.

podem ficar ficar cheios de água de chuva e, ao transbordarem, contaminarão o solo. Além disso, terão a vida útil reduzida, por estarem expostos a sol e chuva.

para os filtros usados e para os outros sólidos contaminados
com óleo (pano, papel, papelão, EPI), não se deve colocar no
local das embalagens plásticas usadas com os restos de comida,
lixo sanitário, pilhas e líquidos.

3

Colocar os tambores em locais que não tem área
de contenção e que estão fora de cobertura. Eles

4

Extravio dos tambores. De acordo com a Lei
de Crimes Ambientais 9.605/98, tanto o gerador
do resíduo como o receptor são corresponsáveis
pelo crime ambiental. Se um tambor for extraviado sem

a prévia notificação da Supply, e ele for encontrado abandonado às margens de um rio, ambos responderão pelo despejo
irregular. Também o envio para qualquer destino que não seja
a Supply Service não desonera de qualquer responsabilidade
civil e criminal, que pode ser desde o fechamento do estabelecimento, perda da licença do posto de serviços, multas e até
prisão, não só para o proprietário, mas para os administradores do posto. Ao informar sobre o extravio tão logo seja dada
esta ação, a Supply fará um Boletim de Ocorrência na delegacia de polícia mais próxima ao posto, e informará sobre o extravio, comunicando da existência de Autorização da Cetesb e
contrato entre as partes.
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www.intercamp.com.br/postofacil

Desenvolvido por:

A FERRAMENTA PARA
COLOCAR SEU POSTO NO
LUGAR QUE ELE MERECE.
Utilize Postofácil® no seu posto e
controle toda a gestão do seu negócio.

Controle

Estratégico

Crescimento do negócio

Controle

Tático

Gestão otimizada
e descomplicada

Controle

Operacional
Mais produtividade

Postofácil® é um sistema de gerenciamento que centraliza a gestão de
postos de serviços e lojas de conveniência de maneira simples, ágil e segura.
Basta acessar o software para ter total controle do estabelecimento,
seja através da movimentação do caixa, estoque ou outras informações
administrativas essenciais. Com Postofácil® você ganha tempo e um dia a
dia mais produtivo e lucrativo. É o seu posto completo e você mais tranquilo.

O software do posto inteligente.

Ligue (19) 3749-8900 e descubra como Postofácil® pode deixar sua vida mais descomplicada.

VARIEDADES

ANIVERSARIANTES
2ª QUINZENA DE ABRIL

18

André Rodriguez Pereira
Auto Posto Pariquera-açu

Geraldo Toshiiti Oki
Oki Centro Automotivo - Registro
			
Arazil Samartins
Auto Posto Vale do Itariri

19

Nelson Gonçalves Pinto
Auto Posto 7 Passos - Peruíbe
			
Roberto Goiti Hashimoto
Auto Posto Ouro Verde Sete
Barras
			
Antônio C. Sobrinho
Auto Posto Fortaleza do
Litoral - São Vicente
			
Mônica Maria Fernandes
Auto Posto Xixová - Praia
Grande

20
22
28

Rui Márcio Leal
AP Delta Mar - Praia Grande
AP Delta Praia - Praia Grande
AP Novos Tempos - Praia Grande
			
Nelson Rodrigues Júnior
Auto Posto Saveiros - Itanhaém

29

1ªQUINZENA DE MAIO

1

Marcos Antônio Dip
Abud
AP Arara Thuany - Guarujá

4
5

Syrlei Teresinha Figueira
Auto Posto Nova Itanhaém

Napoleão Fernandes
Morais
Auto Posto Oceano Atlântico Santos
			
Álvaro Francisco Ameixeiro
Super Posto 800 Milhas São Vicente
			
Leandro Ribeiro Goldoni
Comércio e Serviços Automotivos Tropical - Santos
			
João Luiz Fernandes
Auto Posto Xixová - Praia
Grande
			
José Roberto Gonçalves
João Gonçalves Posto de
Gasolina - São Vicente

6

10

AÇÕES DE REPRESENTATIVIDADE
MARÇO

05

Reunião com o comandante do 6º BPM/I, tenen-

te-coronel Alexandre de Almeida
Costa, em Santos/SP;

12

Reunião do Conselho de
Representantes da Fecom-

bustíveis, Gaspar/SC;

13-15

3º

Encontro

de

Revende-

dores de Combustíveis e Lojas de
Conveniências de Santa Catarina,
Gaspar/SC;

11

17

12

do Centro de Vigilância Sanitária

Tiago Ongarato Pontes
Abastecedora de Combustível
Turismo - Jacupiranga
			
Ricardo Emmanuel
Cabral
A.R.W. Cabral Serviços Automotivos - Santos
			
Antônio Luiz Sobrinho
Auto Posto Fortaleza do
Litoral - São Vicente

14
15

Marcos Campagnaro
Auto Posto Brumar - Santos
Posto de Serviços Travessia de
Santos

Lançamento da campanha
‘Não passe do limite! Com-

plete o tanque só até o automático’,
do estado de São Paulo DVST-CEREST, em São Paulo/SP;

18

Lançamento das novas
ações do movimento Faixa

Viva, da CET, em Santos/SP;

23

Reunião para tratar da
renovação das cláusulas

econômicas da convenção coletiva
da categoria de Postos de Serviços,
em São Paulo/SP;

24

Reunião do Conselho Regional do Senac, em São

Paulo/SP;

27

Audiência

Pública

‘O

Benzeno e a Saúde do

Trabalhador’, realizada na Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo/SP.
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MURAL DA QUALIDADE
14º CONGRESSO MINASPETRO

EXTINTOR VEICULAR ADIADO

Nos dias 7 e 8 de maio, em Contagem, Minas
Gerais, será realizado o 14º Congresso do
Minaspetro. As inscrições estão abertas no site
www.minaspetro.com.br. Nesta edição, o destaque fica por conta da palestra magna do professor doutor Joaquim Barbosa, ex-ministro do
STF. Além dele, Mailson da Nóbrega, economista
brasileiro e ex-ministro da Fazenda, apresentará
o tema “Perspectivas da Economia Brasileira”.
Inf.: (31) 2108 6500.

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) adiou,
pela segunda vez, o prazo para entrar em vigor a
exigência de extintores de incêndio automotivos do
tipo ABC. De acordo com a decisão, a nova data para
adequação será 1º de julho. O extintor ABC apaga incêndio em materiais sólidos como pneus, estofamentos, tapetes e revestimentos. O equipamento substitui
o extintor BC. Circular sem o equipamento constitui
infração grave, com multa de R$ 127,69 e registro de
cinco pontos na carteira de habilitação.

ERRATA - COMBUSTÍVEIS EM 2014

USO DE EPI´S

Diferentemente do que foi publicado na edição número 232
(março de 2015) da revista Postos & Serviços, o mercado
brasileiro de combustíveis vendeu 144,575 bilhões de litros
em 2013, e não 144,575 milhões como havíamos informado.
A matéria encontra-se na página 10, com o título: “Consumo
de combustível no País cresce 5,28% em 2014”. Ainda de
acordo com os dados divulgados pela ANP, o mercado consumiu 60,032 bilhões de litros de diesel; 44,364 bilhões de
litros de gasolina; e 12,994 bilhões de litros de etanol.

É importante que o revendedor se
certifique que os funcionários responsáveis pela medição do tanque
do caminhão no ato da descarga do
combustível estejam utilizando todos
os itens de segurança necessário, tais
como máscara respiratória para vapores orgânicos, avental, luvas e óculos
de segurança.

VALE REFEIÇÃO

VENDER
BEBIDA
ALCOOLICA
É CRIME
VENDA DE
BEBIDA
A MENOR
É CRIME
No dia 17 de março, foi sancionada pela presidente
Dilma Rousseff legislação que criminaliza a venda de
bebidas alcoólicas a menores de 18 anos. De acordo
com a Lei 13.106/15, os infratores ficarão sujeitos à
pena de detenção de dois a quatro anos, mais multa.
Além disso, os estabelecimentos que descumprirem a
proibição poderão receber multa de R$ 3 mil a R$ 10
mil, com interdição do local até o pagamento. Antes da
nova lei, a venda de bebidas a menores era considerada contravenção penal, punida com prisão simples de
dois meses a um ano ou multa.

Associados do Sindicombustíveis Resan passam a contar com o suporte
da VR BENEFICÍOS para a aquisição
de cupons e cartões de vale refeição,
em condições diferenciadas, através do
canal de vendas da MRS Soluções Empresariais. Para consultas e aquisições
ligue para (11) 4564-0322; 4564-0323;
(11) 7739-9440 ID 11*35113, ou (11)
99616-0625. Mais informações no site
http://www.mrssolucoes.com.br.

CIPA

NOVO ADESIVO ANP

No mês de maio o Sindicombustíveis Resan
abrirá novas turmas para o curso de capacitação destinado aos integrantes da Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA).
As aulas serão ministradas em parceria com
a Labormed Saúde Ocupacional, na sede do
sindicado, situado à Rua Manoel Tourinho, 269,
Macuco, Santos. As inscrições devem ser feitas
na secretaria do sindicato. Outras informações
podem ser obtidas pelo telefone (13) 3229-3535.

Após 21 de abril, o posto revendedor que
não exibir o novo adesivo da ANP nas
bombas abastecedoras poderá ser multado
em até R$ 50 mil. Este adesivo traz informações sobre o CNPJ do posto revendedor,
assim como o endereço completo. Pedidos
de adesivos podem ser solicitados aos nossos visitadores, Raphael e Roberto. Mais
informações pelo telefone (13) 3229-3535.
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Com o software PostoMoura, você
informatiza seu posto de combustível
de maneira eeciente e trabalha com
muito mais organização.
Entre diversas vantagens, o sistema
oferece integração com o SAT-Cfe,
nova obrigação scal que entra em
vigor a partir de 01/07/2015,
no estado de São Paulo.
Fique atento e evite
contratempos futuros.

SOBRE A JN MOURA INFORMÁTICA
Com experiência no setor de Automação Comercial,
a Moura oferece soluções inovadoras em tecnologia da
informação, com foco em gestão comercial e aparato fiscal,
ajudando clientes a terem controle total de seus negócios.

PARA MAIORES INFORMAÇÕES

0800 777 1990

www.postomoura.com.br
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