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Será que a 
‘uberização’ 
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postos?
Duas das grandes distribuidoras já têm 
aplicativos para venda de combustíveis
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e um cisco de cana de açúcar no etanol
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Atestados
O que diz a lei sobre atestados 
médicos? O INSS revisa auxílios-
-doença no País e para isso pode usar 
até redes sociais. Fotos em Facebook 
valem como indícios de fraudes?
Página 7



LIDAR COM AS TRANSFORMAÇÕES
DO MERCADO HÁ MAIS DE 20 ANOS,
NÃO É PRA QUALQUER UM.

Mas a gente consegue! Desde 1992 oferecemos 
soluções completas para nossos clientes, com foco 
no desenvolvimento de aplicativos inteligentes para 
você gerir cada vez mais e melhor. 

Veja como podemos colaborar com seu negócio. 

Conte com a empresa que se 
preocupa em servir bem você e 
o seu negócio. Quando precisar, 
conte com a Intercamp.

Fale com a gente
(19) 3749-8900 / (11) 3014-0423 / (12) 3512-2070 
Descubra como nossas soluções ajudam  
você a transformar seu negócio.
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José Camargo Hernandes
Presidente do Resan

“O que vem depois do Uber?”

A

Editorial

A consolidação do Uber como uma alternativa ao transporte in-
dividual de passageiro traz mais transformações ao mundo do 
que imaginam taxistas, consumidores ou qualquer um de nós 
que assistimos ao embate pela defesa do mercado. 

Nas últimas semanas, muitas reportagens sobre o que se 
convencionou chamar “uberização” mostraram a revolução 
trazida pelo aplicativo. Fala-se em economia colaborativa, 
em relação direta entre quem tem um serviço a prestar e 
quem quer pagar por ele. 

Uma palavra, no entanto, surge para nos colocar um ponto 
de interrogação em tudo o que entendemos como lógico até 
hoje: “disrupção”, que nada mais é do que a interrupção do 
curso natural de um processo. 

A revista Veja, na matéria “A uberização do mundo”, publi-
cada na edição de 31 de agosto, resume o Uber, aplicativo 
criado em 2009 por dois jovens americanos insatisfeitos com 
a qualidade do serviço de táxi em grandes metrópoles, como 
um “furacão disruptivo”.

O que é isso? 
Na prática, o aplicativo elimina a burocracia, coloca de lado as-
sociações, cooperativas e une as duas pontas interessadas no 
serviço. Com isso, já se vê médicos credenciados a aplicativos 
que os colocam em contato direto com pacientes que querem 
atendimento sem ter que ir ao consultório.

Há profissionais de beleza que não precisam mais de salões 
para serem encontrados pelos clientes. 

O processo é tão revolucionário e transitório que já se fala na 
eliminação dos uberistas - os motoristas do Uber. Nos Estados 
Unidos, avança a passos largos a ideia de usar carros automa-
tizados que se guiam sozinhos, sem um condutor. 

O fato é que a cada dia o que conhecemos como estrutura fí-
sica, real, está sendo substituído pelo virtual, ao mesmo tempo 
que se fortalece o modelo do compartilhamento. 

O fato é que nem bem a economia formal se restabeleceu 
do impacto trazido pelo delivery e pelo e-commerce,  já mer-
gulhamos num novo modelo, mas muito mais desafiador por 

mudar a estrutura dos negócios.

Há tempos, agências de viagens foram incomodadas em sua zona 
de conforto por sites que se modernizaram e hoje são aplicativos 
de smartphone que buscam as tarifas aéreas e de hospedagens 
mais baratas, substituindo em muito o papel do agente de viagem. 

O processo, na prática, no meu entendimento, foi iniciado com 
o e-commerce, quando passamos a comprar livros, eletroeletrô-
nicos e até calçados e roupas pela internet. A diferença, hoje, é 
que não precisamos mais sentar na frente de um desktop para 
fazer uma compra. A operação se dá em qualquer lugar desde 
que tenhamos nas mãos um smartphone, seja ele um aparelho 
de R$ 200,00 ou de R$ 5 mil. 

No mercado de combustíveis, é difícil que um posto de serviços 
seja substituído por um serviço tipo Uber. Mas, duas das maio-
res companhias distribuidoras já estão operando aplicativos 
que transformam o modo de comprar gasolina, diesel e etanol. 

Nesta edição, trazemos uma matéria sobre o Abastece Aí, da Ipi-
ranga, e o Acelera, da Raízen, ainda em teste em duas capitais. 

Outro impacto do Uber na vida do dono de um posto de combus-
tível ou de qualquer empresário dos setores representados pelo 
Sindicombustíveis Resan é a redução do cliente final que abastece, 
troca o óleo ou estaciona o carro. Muitos têm preferido pedir um 
motorista pelo aplicativo do que pagar estacionamento. Até porque 
o custo é similar em cidades como Santos. 

Por isso, temos que repensar nossas empresas, investir em 
serviços que agreguem valor ao negócio ‘combustível’, sejam 
eles nas lojas de conveniência tradicional ou apostando em ati-
vidades que sejam possíveis de conviver num mesmo espaço 
que bombas de abastecimento, trocas de óleo e lavagens. 

Não há como resistir ou reclamar. O mundo entrou em uma nova 
era que vem sendo comparada à Revolução Industrial. O objetivo 
é melhorar (e facilitar) a vida da população (e do consumidor).

Pense apenas o quanto o seu negócio é privilegiado quanto à 
localização. Estamos nas melhores esquinas... e elas não são 
virtuais. E independente do mundo desconhecido que se apre-
senta, ainda podemos nos valer da máxima de que é preciso 
ser visto para ser lembrado.
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Aplicativos 
transformam abastecimento

AA bem sucedida experiência do 
consumidor brasileiro de efetuar 
compras por meio de smartpho-
nes está em vias de transformar 
– de vez – a forma de abasteci-
mento nos postos de combus-
tíveis. Desde abril, o Abastece 
Aí, aplicativo (app) da Ipiranga 
usa o celular e o tag ConectCar 
(sistema de pagamento ele-
trônico que abre cancelas nas 
principais rodovias pedagiadas 
e estacionamentos de shoppin-
gs no Brasil) para que o cliente 
coloque combustível sem tirar a 
carteira do bolso.

A Shell (Raízen) também já 
iniciou um programa piloto nos 
postos de Goiânia e do Rio de 
Janeiro. Ainda não tem previsão 
para ampliar para a rede paulista 
ou do restante do País.

Nos dois casos, o consumidor 
abastece automaticamente pelo 
valor que programou no smar-
tphone e ainda recebe descontos 
no combustível e vantagens em  
programas de fidelidade.

A prática é muito parecida com 
o aplicativo da Uber, já que o 
consumidor tem o total controle 
da operação. 

Mas o que os revendedores 
Ipiranga têm achado dos aplica-
tivos? Entre os entrevistados por 
Postos & Serviços, a aceitação 
é grande entre os empresários. 
Primeiro porque o aplicativo é 
uma ferramenta de marketing 
que leva mais pessoas para o 

posto atraídas inclusive pelo 
desconto de 5% oferecido pela 
companhia. Segundo porque é 
uma forma de pagamento a pra-
zo sem que o revendedor tenha 
que bancar as taxas dos cartões 
de crédito. 

Por enquanto, apenas a 
Ipiranga mantém em nível 
nacional um aplicativo para 
compra de combustível por 
meio de smartphone. A com-
panhia não informa o número 
de usuários que fizeram o 
download do app e nem o to-
tal de transações efetuadas 
pelo smartphone.

Shell e BR
O aplicativo da Shell, chamado 
Acelera, é idêntico ao da Ipiran-
ga. No entanto, a distribuidora 
não quis fornecer mais deta-
lhes e nem mesmo informou 
qual a expectativa para que os 
consumidores paulistas tenham 
acesso à plataforma mobile. 

Outra grande distribuidora, a 
BR, não tem qualquer estudo 
ainda neste sentido e se limi-
tou a informar a existência de 
um app do Lubrax+. Não se 
trata de uma ferramenta de e-
-commerce. O aplicativo fornece 
informações sobre os produtos 
(lubrificantes, filtros, fluidos etc.) 
adequados a cada marca de 
veículo e ajuda no controle das 
datas de troca, enviando avisos 
com base nos registros inseri-
dos pelo próprio consumidor.
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Mais de 60% dos consumido-
res brasileiros pesquisados 

em um estudo consideram fácil 
fazer compras com smartphone. 
Um estudo realizado no Brasil pela 
Accenture com mais de 770 pes-
soas e 19 varejistas 
confirma a tendência 
crescente do uso do 
smartphone nas com-
pras on-line. No total, 
o estudo teve 13.133 
participantes, de 11 
países e 193 varejistas 
do mundo. 
Grande parte (44%) 
dos consumidores 
espera adquirir mais 
produtos via smar-
tphones este ano, e 
63% consideram fácil 
comprar por meio do 
aparelho. 
O estudo acredita que 
para de fato atende-
rem aos seus consu-
midores de forma mais 
ampla, os varejistas 
devem solucionar 
seus pontos fracos, 
concentrando-se em oferecer pro-
moções e cupons de desconto em 
tempo real, permitir a realização de 
pagamentos via smartphone, inves-
tir em websites com boa interface, 
ter aplicativos para smartphones 
que permitam a realização de 
compras, permitir a checagem de 
disponibilidade do produto na loja 
física pela internet e possibilitar o 
acompanhamento, em tempo real, 
da entrega em domicílio, que deve 
também ser mais rápida.

O que diz a 
Ipiranga sobre 
o ‘Abastece Aí’: 
Quando o aplicativo foi disponibiliza-
do para os smartphones?
O app Abastece Aí da Ipiranga foi 
lançado oficialmente no mês de Abril de 
2016, após um piloto na cidade de SP 

em Janeiro de 2016, e está 
disponível na Apple Store e 
no Google Play para downlo-
ad gratuito.      
 
Quais as vantagens para o 
revendedor?
A Ipiranga aposta na 
integração de plataformas 
para oferecer ainda mais 
comodidade, segurança 
e benefícios aos clientes, 
o que agrega valor ao 
negócio dos postos e gera 
receita ao revendedor. 
Toda ação de inovação e 
diferenciação realizada pela 
Ipiranga tem como objetivo 
destacar a rede no mer-
cado em que atua e suprir 
as demandas diárias dos 
clientes, o que faz com que 
companhia retenha antigos 
consumidores, atraia novos 

e consequentemente aumente a fideli-
zação e a permanência nos postos.
 
Por enquanto, a compra pode ser efe-
tuada apenas pelo cartão de crédito? 
Haverá a possibilidade de incluir o 
débito automático?
Hoje já é possível pagar com cartão de 
crédito, além de débito em conta nos 
principais bancos de varejo.
 
Muitos revendedores têm dito esta-
rem satisfeitos com o aplicativo pelo 
fato de a Ipiranga não descontar a 

taxa do cartão de crédito. Esta é uma 
política permanente?
A Ipiranga enxerga como seu prin-
cipal ativo a relação com a rede de 
revendedores, caracterizada por uma 
grande proximidade, parceria e apoio 
em todos os ambientes onde atua e 
por essa razão está sempre atenta às 
solicitações e necessidades. O app 
Abastece Aí da Ipiranga faz parte da 
estratégia de Posto Completo, que 
norteia todas as ações da companhia 
e influencia positivamente nossos 
revendedores. Por ser de exclusivida-
de da bandeira Ipiranga, o conceito 
adiciona valor, proporciona maior 
rentabilidade aos negócios do posto, 
gera maior permanência e fidelida-
de dos clientes na rede e, por essa 
razão, beneficia tanto o revendedor 
quanto o consumidor.
 
Algum estudo para ampliação dos 
benefícios do Abastece Aí?
A Ipiranga está sempre estudando 
novos benefícios e inovações para seus 
clientes. A plataforma que materializa a 
estratégia de negócios da companhia 
é o Km de Vantagens, programa de 
fidelidade da companhia totalmente 
integrado ao Abastece Aí. Quando 
aumentamos a rede de parceiros do 
Km de Vantagens, automaticamente 
aumentamos os benefícios oferecidos 
aos usuários do app Abastece Aí, pois 
os usuários do Abastece Aí dispõem 
de toda a rede de parceiros do Km de 
Vantagens.
 
Qual avaliação da Ipiranga sobre o 
Abastece Aí?
A avaliação é muito positiva e trans-
formou a forma de abastecimento. O 
pioneirismo está na base da Ipiranga. A 
companhia investe em experiências que 
incluem uma retaguarda multifuncional 
e que tornam os momentos de compras 
ainda mais agradáveis e convenientes 
e tem seus canais de comunicação sem-
pre abertos tanto aos clientes quanto à 
rede revendedora.

Brasileiro considera
fácil fazer compras 
pelo smartphone
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Recursos humanos

1) Os atestados médicos devem ser 
entregues ao empregador quantos dias 
após o início da licença? O funcionário 

pode entregá-lo apenas no retorno ao 
trabalho, independente do período de 

afastamento?
Não existe previsão legal quanto à entrega 
de atestados. Geralmente existe previsão 
na Convenção Coletiva de Trabalho ou no 
regulamento interno das empresas, mas o 

mais comum é o prazo de 48 horas. 

2) O que deve fazer um empregador 
que constate fraude no atestado?

O empregador que suspeitar de falsifica-
ção deve encaminhar um ofício à Secre-

taria de Saúde de seu município ou ao 
hospital que forneceu o atestado, pedindo 

para que o mesmo informe se o médico 
pertence ao corpo clínico da unidade, 

bem como se o empregado realmente foi 
atendido naquele local. A apresentação 

de atestado médico falso pelo empregado 
constitui infração contratual de natureza 

grave, capitulada no artigo 482, ‘a’, da CLT 
(ato de improbidade). Constatada a fraude, 
após devolução da notificação informando 
que o atestado foi fraudado, o empregador 

pode efetuar a demissão por justa causa.

3) É fraude, por exemplo, o empregado 
dizer que deixou de trabalhar por dor 

de garganta quando o atestado cita 
outro motivo?

Isso não configura fraude. O que pode 

ocorrer é que os atestados vêm com 
CID  (Classificação Internacional de 

Doenças) diferente, porque muitas vezes 
os médicos colocam uma descrição mais 

apropriada ao caso. 

4) Em que situações um empregador 
pode negar o recebimento de um 

atestado médico?
Se o empregado apresentar um atestado 

válido, a empresa somente poderá recusá-
-lo e não pagar o salário correspondente 

aos dias de afastamento se comprovar 
através de junta médica que o trabalhador 

estava apto ao trabalho. É o que esta-
belece o parecer nº 15/95, do Conselho 

Federal de Medicina (CFM). A recusa de 
um atestado só se justifica se ele for falso 

ou contrariado por junta médica.

5) Constatar por meio de redes sociais 
como Facebook que o funcionário 

gozava de perfeita saúde enquanto 
estava afastado pode representar uma 

prova à fraude?
Em que pese a empresa não ter capa-

cidade técnica para auferir a alegada 
fraude, nesses casos, se pode recorrer 

administrativamente junto ao INSS do 
benefício concedido, bem como requerer 
o imediato comparecimento do emprega-

do para exame periódico em clínica de 
confiança da empresa, sem desconside-

rar a possibilidade de advertência pela 
fraude constatada.   

Atestados médicos e afastamen-
tos pelo INSS fazem parte de 
uma lista de assuntos delicados 
que chegam ao setor de recursos 
humanos de qualquer empresa. 
Em agosto, o assunto ganhou 
as manchetes de jornais devido 
aos novos procedimentos adota-
dos pelo INSS que anunciou um  
‘pente-fino’ na revisão de auxílio-
-doença e aposentadoria por 
invalidez. 

A parte mais polêmica do anún-
cio do Governo Federal quanto à 
revisão é de que uma foto publi-
cada nas redes sociais pode se 
tornar elemento para o instituto 
cancelar um auxílio-doença. Foi 
o que aconteceu com uma se-
gurada de Ribeirão Preto que 
teve o benefício cancelado após 
peritos constatarem por meio de 
fotos publicadas na rede social 
que seriam incompatíveis com 
o diagnóstico médico descrito à 
Previdência Social.

Postos & Serviços questionou 
o advogado trabalhista do Sin-
dicombustíveis Resan, Rodrigo 
Julião, sobre as regras a que os 
trabalhadores que necessitem se 
afastar da empresa estão sujei-
tos. Confira as respostas ao lado:

O ABC do atestado médico
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Regulação

O etanol hidratado deve estar límpido, 
transparente, isento de impurezas, 
com graduação alcóolica entre 95,1% 
e 96%, PH neutro, e com uma tole-
rância extremamente pequena de 
minerais e metais como ferro, sódio e 
cobre. Já o chá de menta ou horte-
lã pode ter até 300 fragmentos de 
insetos, além de cinco insetos inteiros 
mortos e dois fragmentos de pelos de 
roedor. Tudo isso em cada 25 gramas 
do produto.

“Onde está a coerência?”, questiona 
o presidente do Sindicombustíveis 
Resan, José Camargo Hernandes. 
“Não estamos defendendo que as 
autoridades retrocedam nas conquis-
tas que alcançamos quanto à quali-
dade do combustível. Mas o que não 
é certo é que qualquer impureza que 
se desgarre do tanque ou um fiapo de 
cana-de-açúcar que venha no eta-
nol renda para o dono do posto uma 
multa pesada. Aqui em São Paulo há 
a possibilidade de ter sua inscrição 
estadual cassada, podendo fechar o 
posto e tirá-lo do negócio por cinco 
anos”.

Como justificar os dois pesos e duas 
medidas? É isso o que a revenda 
quer discutir com a Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis (ANP). 

O CASO
Em julho, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
determinou o recolhimento de cinco lotes de molho e extrato de 
tomate com pelo de roedores acima do limite permitido. 
Uma resolução de 2014 (RDC-14) para produtos industrializa-
dos prevê um nível de tolerância para a presença de corpos 
estranhos aos alimentos. É só a partir daí que a legislação es-
tabelece punição para os fabricantes, o que inclui multas e a 
retirada dos produtos do mercado. 
É “aceitável” a presença de fragmentos de insetos indicativos de 
falhas das boas práticas (não considerados indicativos de ris-
co), areia, ácaros mortos, fungos e bárbulas (ramificações das 
barbas que formam a pena das aves), exceto de pombos. 
Não são aceitáveis as “baratas, formigas, moscas que se repro-
duzem ou que tem por hábito manter contato com fezes, cadá-
veres e lixo, bem como barbeiros, em qualquer fase de desen-
volvimento, vivos ou mortos, inteiros ou em partes”.
Alimentos em geral podem ter até 1,5% de areia ou cinzas inso-
lúveis em ácido.

Molho e extrato de tomate, 
catchup e outros

um fragmento de pelo de roedor 
a cada 100 g e dez fragmentos 

de insetos (como moscas e 
aranhas) a cada 100 g

Orégano
20 fragmentos de insetos 

em 10g, 20 insetos inteiros 
mortos próprios da cultura 
em 10g e um fragmento de 

pelo de roedor em 10g

Biscoitos, produtos 
de panificação e 

confeitaria 
225 fragmentos de 

insetos a cada 225 g

Pelo de rato 
na comida, 
pode! Cisco 
de cana no 

etanol fecha 
o posto!
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Regulação

“As agências reguladoras têm pesos e medi-
das diferentes. Eu considero a ANP uma das 
agências mais corretas e preocupadas com o 
consumidor. Ela pode até pecar por excesso, 
que é o caso. Navios que transportam com-
bustíveis, com certeza, têm impurezas que, 
depois, são transferidas para os taques das 
distribuidoras. É por isso que os carros pos-
suem filtros. E os humanos não têm filtros para 
separar a sujeira do alimento.

Acho que os parâmetros da Anvisa são 
muito tolerantes. Se analisar a agência de 
telecomunicação, ela é mais tolerante ainda.  
Nós, do setor de combustíveis, temos que 
entregar 99,5% do que a gente vende. Ou 
seja, em 20 litros, a tolerância e 100 ml pra 
cima ou para baixo.

Já no setor da telecomunicação, o cliente 
adquire modem de 100 mega (de velocidade 
instantânea de internet), no entanto, a adminis-
tradora pode entregar um mínimo de 40%. E 
faz isso com respaldo!

No posto, o consumidor enxerga, na mesma 
hora, o que ele está comprando. Se duvidar, 
chama o Inmetro e faz a fiscalização. Ou até 
mesmo o frentista faz a aferição na hora. 
Agora, se eu vender fora da tolerância, corro 
o risco de ser aberto um processo criminal 
pelo Ministério Público, e posso ser conde-
nado. E porque nos outros segmentos não 
acontece nada? 

O que a gente precisa é que haja coerência e 
bom senso para regular tudo. Como é possível 
permitir pelo de rato e não permitir um cisco no 
combustível?

A ANP merece os parabéns porque toma conta 
do consumidor, mas esse cuidado, neste caso, 
está sendo excessivo. Como é que vamos con-
trolar um cisco em 200 mil litros que passam 
por mês pelo tanque? No diesel é mais fácil 
porque tem filtros, mas a gasolina e etanol não 
possuem... e inúmeras vezes vem ferrugem 
nos caminhões-tanque das transportadoras”.

Ovídio da Silveira Gasparetto
Presidente do Sindicombustíveis do Pará

Opinião

Para não viver sob ameaça de um erro não intencional e que 
afete a qualidade dos produtos, o revendedor é obrigado a 
utilizar filtros que livrem os combustíveis de água e sedimen-
tos. Os filtros são essenciais para o diesel, que é um produto 
altamente contaminável com micro-organismos que entram 
no tanque sempre que ocorre a redução da pressão interna, 
seja devido ao consumo ou à mudança de temperatura. 

“Mesmo que o revendedor tome todos os cuidados e man-
tenha filtros no sistema, estamos sujeitos ao surgimento 
de partículas estranhas à especificação do produto. Isso 
significa que o adulteramos? Não. Mas a punição é feroz”, 
argumenta Hernandes.

Para Sérgio Cintra, CEO da Metalsinter, as normas técnicas 
que orientam a avaliação de conformidade dos combustí-
veis são extremamente rígidas e bem elaboradas, “mas o 
revendedor não possui condição para avaliar o produto. Isso 
só é possível em laboratório. Portanto, a amostra-testemu-
nha é a única arma do revendedor, além dos cuidados com 
o armazenamento”.

Outro fato que coloca o dono do posto em desvantagem 
frente à indústria alimentícia que tem regras flexíveis por 
parte da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) é 
quanto à inexistência de níveis de tolerância. Cintra concor-
da que a responsabilidade esteja completamente nas mãos 
do revendedor, que “não possui condições técnicas mínimas 
de detectar impurezas a não ser a olho nu. Portanto, não 
considero correto ele ser responsabilizado exclusivamente. 
O posto até pode envolver a distribuidora em eventual de-
fesa e usar a amostra-testemunha, mas sabe que o jurídico 
terá uma longa batalha pela frente. É totalmente injusto, 
mas é a regra do jogo”!, comenta o CEO.

Diesel é mais problemático

Borra que se forma nos tanques de diesel é involuntária 
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A
Carros elétricos

Apesar das perspectivas de que o Brasil terá 10 mi-
lhões de carros elétricos em 2030, segundo reportagem 
especial publicada por Postos & Serviços na edição 
de agosto, o 12º Salão Latino-Americano de Veículos 
Elétricos, realizado em São Paulo entre os dias 1 e 3 de 
setembro, não despertou interesse do público. 

P&S esteve na feira e percebeu que a realidade dos 
carros elétricos ainda é distante do público-alvo. 
Com exceção da Toyota, Lexus e da chinesa BYD, 
as demais marcas que produzem veículos híbridos e 

elétricos não marcaram presença no evento. Viu-
-se muitos modelos de bicicletas elétricas, diciclos, 
scooters e até de hoverboard, uma espécie de skate 
movido a bateria (veja fotos abaixo). 

A novidade a ficou por conta do lançamento oficial do 
Projeto MUV (Mobilidade Urbana Verde), cuja proposta 
nasceu na Associação Brasileira do Veículo Elétrico 
(ABVE), promotora do salão. O MUV está focado no 
incentivo de todas as formas de mobilidade de baixo 
impacto ao meio ambiente.

Feira do Veículo Elétrico chega a São Paulo

SP está mais próxima de compartilhamento de veículos
A Cidade de São Paulo  está em 
vias de oficializar um programa 
de carros compartilhados. “Vamos 
utilizar o espaço da Zona Azul para 
estacionamento dos carros, mas 
ainda não temos o formato. A ideia é 
que empresas apresentem modelos 
de projetos de como poderá funcio-
nar e isso poderá incluir carros de 
energia limpa”, disse o secretário 
de Transportes da Prefeitura de SP, 
Jilmar Tatto, presente no salão do 
automóvel elétrico.  

O compartilhamento ainda é uma 

proposta em estudo, sem definição 
de prazo para início. “O tempo de 
implantação vai depender das em-
presas apresentarem um projeto de 
curto prazo que contemple, inclusi-
ve, pontos de recarga”. 

O modelo pensado se baseia no 
sistema de carsharing de veículos 
elétricos de Paris, na França, lança-
do em dezembro de 2011 pelo grupo 
industrial Autolib, que se dedica ao 
negócio de aluguel de veículos elétri-
cos. Atualmente, oferece 4 mil carros 
que se revezam em mais de 5,9 mil 

pontos de acesso e que contam com 
mais de mil pontos de recarga espa-
lhados pela capital francesa.

Como funciona
Em linhas gerais, o  interessado 
dirige-se a um ponto fixo de esta-
cionamento dos carros de aluguel, 
paga com cartão e libera um deles 
para guiar. A devolução deve ser num 
outro ponto de estacionamento. No 
caso parisiense, dirigir por 30 minutos 
custa 9 euros, mas o valor pode ser 
menor para usuários cadastrados. 
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A

Carros elétricos

A Ipiranga, em parceria com o 
BMW Group Brasil, acaba de 
implantar o primeiro ponto de 
recarga de veículos elétricos 
e híbridos num posto de com-
bustível, localizado na Barra da 
Tijuca, no RJ.  O dispositivo, 
chamado “BMW i Wallbox”, é 
exclusivo para carregamento do 
modelo BMW i e está em fun-
cionamento desde 9 de agosto. 
A previsão é de instalar mais 
50 “carregadores” até o final 
de 2016 em postos urbanos de 
todo o País.

Recarga
Em uma rápida parada, o “BMW 
i Wallbox” permite uma recarga 
gratuita capaz de proporcio-

nar uma autonomia de até 25 
quilômetros para o modelo i3, 
o primeiro compacto elétrico da 
BMW a chegar ao Brasil no final 
de 2014. O carro é vendido por 
R$ 225 mil. O modelo também 
permite ao condutor abastecer o 
tanque com gasolina. 

O ponto de recarga pode tam-
bém ser instalado em residência 
a um custo de R$ 8.638.

Outros modelos
No 12º Salão Latino-Americano 
de Veículos Elétricos, a Bosch 
e a Efacec apresentaram, entre 
as soluções para mobilidade, 
os carregadores para veículos 
elétricos, respectivamente para 
uso comercial e residencial. 

Ipiranga e BMW montam primeiro 
ponto de recarga em posto do RJ  

PRINCIPAIS COBERTURAS

INCÊNDIO, RAIO, EXPLOSÃO, FUMAÇA,  Q.AER

DANOS ELÉTRICOS

DESP. FIXAS

DESP. DE RECOMPOSIÇÃO DE DOCUMENTOS

ROUBO DE BENS

ROUBO DE VALORES (NO INTERIOR)

ROUBO DE VALORES (PORTADORES)

EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

EQUIPAMENTOS MÓVEIS E ESTACIONÁRIOS

RC DO EMPREGADOR

RC OPERAÇÕES, DANOS A VEÍCULOS DE TERCEIROS

IMPACTO DE VEÍCULOS

QUEBRA DE VIDROS / ANUN. LUMINOSOS

TUMULTOS, GREVES, LOCK-OUTS

VENDAVAL, GRANIZO, CICLONE, TORNADO

Como você pode perceber o programa Posto Seguro, da corretora Villa Corrêa, tem

tudo o que você precisa e muito mais.

Para Maiores informações, solicite a visita de um de nossos representantes

Sua tranquilidade custa menos
que você imagina!

A Villa Corrêa corretora de seguros, conhecedora
da realidade dos postos de combustível, em
parceria com a Allianz Seguradora, desenvolveu
um seguro específico para o ramo, que além de
atender as necessidades dos postos,
também garante a segurança do seu cliente.

Nosso Parceiro:

RESAN - Sindicato de Postos de Combustível Santos e Região

Tels: 11 2594-1545 / 2594-1546

Cel: 11 9.9996-5325

Nextel: 11 7849-5331

Rua Iolanda, 85 - SL. 3 - Mooca - São Paulo

Villa Corrêa
Seguros

Modelo da BMW/Ipiranga para postos

Carregadores da Bosch e Efacec
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Plumas 

Pensando em auxiliar os asso-
ciados sobre assuntos fiscais, o 
Sindicombustíveis Resan acaba 
de firmar uma parceria com a 
Plumas Assessoria Contábil. O 
objetivo é oferecer um atendi-
mento presencial e gratuito no 
próprio sindicato para esclarecer 
todas as dúvidas referentes a 
SPED Fiscal, ICMS, manifesta-
ção do destinatário, regime de 
tributação mais adequado para 
o negócio, entre outros temas 
contábeis.

“Infelizmente, o segmento da 
revenda de combustíveis é 
um dos mais fiscalizados do 
País e possui legislações es-
pecíficas. Com isso, há diver-
sas obrigações fiscais a sem 
cumpridas e, nem sempre, o 
revendedor está atualizado”, 
comenta Daniela de Paula, 
gerente comercial da Plumas 
e responsável pelos plantões 
no sindicato.

Segundo ela, é comum que 
os empresários procurem a 
entidade sindicais para escla-
recer dúvidas. “Há diversos 
detalhes que só uma empresa 
especializada no segmento 
pode esclarecer. Queremos 
suprir essa carência de infor-
mações”.

A Plumas, parceira do Resan 
há quase uma década, está no 
mercado de assessoria contábil 
específica para postos de servi-
ços há 30 anos. Com sede em 
São Paulo, a empresa tem hoje 
cerca de 1.000 postos entre 
seus clientes.

Atendimento
A cada 15 dias, das 10 às 17 
horas, os associados do Resan 
podem vir ao sindicato para 
esclarecer dúvidas contábeis 
e fiscais. Segundo Daniela, as 
principais estão relacionadas 
ao SPED, CF-e SAT; lucro real 
ou presumido; legislação so-
cietária (Portaria CAT 02/2011); 
e-Social e Cadastro Técnico 
Federal no Ibama.

Para participar do atendimen-
to presencial é necessário 
imprimir a ficha disponibilizada 
no site do Resan - http://www.
resan.com.br/assessoria - ano-
tar as dúvidas e encaminhar 
ao sindicato no e-mail secreta-
ria@resan.com.br. A confirma-
ção da consulta com horário 
marcado só será feita após 
o recebimento da ficha. Para 
conferir as datas do atendi-
mento, ligue a secretaria pelo 
telefone (13) 3229-3535.

Por telefone
Associados de fora de 
Santos ou que estejam com 
compromisso já agendado 
no dia do atendimento 
da Plumas, também 
podem esclare-
cer suas dúvi-
das por telefo-
ne.  Neste caso, 
segundo Danie-
la, basta ligar 
para o sindicato 
e aguardar a 
disponibilidade 
para a conversa.

“Muitos postos estão entregando 
arquivos do SPED-Fiscal para o 

Fisco em branco ou incompletos. 
A maioria não é orientada  so-

bre como gerar as informações 
exigidas tanto pela Secretaria 

da Fazenda de São Paulo quanto 
pela Receita Federal. O SPED 

substitutiu os livros de entradas, 
saídas, ICMS e inventário. To-

das essas informações deveriam 
estar inseridas no sistema geren-

cial do posto. Muitas até estão 
porque os revendedores fizeram 

investimentos em softwares e em 
mão de obra para alimentar o 

sistema, mas  o contador conti-
nua entregando o arquivo incom-
pleto. O erro incorre em multas 

estadual e federal”,  
Daniela de Paula (foto)

Gerente comercial da Plumas

Plantão contábil, agora,
no Resan a cada 15 dias



POSTOS & SERVIÇOS  |  13

Atenção às datas

Prazo para troca de provetas 
termina em 3 de dezembro

Proveta em 
desacordo  
Certificado em 3 ou 6  

pontos de calibração                         
Erro máximo de +/- 0,50 mL                                                      
Base redonda                                                                                  
Ausência de inscrições  
Tampa e boca não esmerilhadas                                             
Laboratório não creditado pelo 
Inmetro                              

Principais diferenças
Nova proveta
Certificado de calibração nos 
4 pontos

Erro máximo de +/- 20 mL
Base em vidro sextavada
Inscrições obrigatórias
Tampa e boca esmerilhada 
Laboratório creditado pelo Inmetro   

OOs postos de combustíveis 
têm até o dia 3 de dezembro 
para substituir as provetas de 
100 mL utilizadas para medir 
a quantidade de teor de etanol 
anidro na gasolina, conforme 
Portaria 528/2014, do Inmetro. 

Os novos instrumentos, que 
devem ter selo do Inmetro, 
certificado de verificação e 
de calibração nos pontos, 
custam, cerca de R$ 430,00.

Segundo a advogada jurídica 
do Sindicombustíveis Resan, 
Carolina Dutra, a portaria 
não define penalidade espe-
cífica para quem for flagrado 
sem a proveta. “Pode ser 
aplicado desde uma adver-
tência até uma multa sim-

ples, partindo do valor de 
R$ 1.500,00”.

Mais regras
As tampas esmerilhadas 
(para evitar vazamentos) 
e as bases sextavadas 
(para aumentar a esta-
bilidade sobre super-
fícies planas) devem 
ser fabricadas em vidro 
borossilicato. Além disso, 
os traços da graduação 
devem ser nítidos, perma-
nentes, de espessura uni-
forme e marcados na cor 
branca. Já o erro máximo 
admissível é de +/- 0,20 
mL, nos seguintes valores 
nominais: 50 mL, 60 mL, 
62 mL e 100 mL.

O MInistério da Fazenda prorrogou o início do 
Sistema de Escrituração Digital das Obri-

gações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas 
(eSocial). A resolução nº 2 foi publicada no Diário 
Oficial da União no dia 1º de setembro. A obriga-
toriedade será em 1º de janeiro de 2018 para os 
empregadores e contribuintes com faturamento 
no ano de 2016 acima de R$ 78 milhões. Já os 
demais empregadores e contribuintes se inte-
gram ao sistema no dia 1º de julho de 2018.

União prorroga início 
do eSocial para 2018
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Parcela dos revendedores ligados à 
BR Distribuidora na base do Sin-
dicombustíveis Resan tem opinião 
formada sobre a venda da subsidi-
ária da Petrobras. Em uma enquete 
realizada no mês passado entre os 
associados que são proprietários de 
postos da bandeira, 66,7% disseram 
concordar com a negociação da em-
presa, mas apenas 35,7% defendem 
que seja integralmente vendida. 

Ainda assim, 53,3% dizem não ter 
interesse em manter contrato comer-
cial com a nova distribuidora que vier 
a se constituir. A totalidade dos que 
responderam às perguntas enviadas 
pelo Resan afirmaram estar acom-
panhando notícias veiculadas na 
imprensa sobre a possível venda de 
ativos da Petrobras, mas 80% fala-
ram não estar recebendo qualquer 
tipo de informação oficial, ou seja, 
por meio de seus assessores.

Na imprensa
Desde que a Petrobras mudou o 
modelo de parceria com o investi-
dor interessado em adquirir a BR, 
surgiram novos interessados. É o 
que vem sendo dito pela imprensa 

desde o anúncio de que a estatal 
abriu mão da maioria do capital 
votante da distribuidora. A intenção 
inicial era vender uma fatia menor 
na companhia. A decisão de ficar 
com uma participação de 49% do 
capital votante, permanecendo 
ainda majoritária no capital total, foi 
tomada em julho.

Até meados de agosto não se 
conheciam quem eram os interes-
sados na companhia, que faturou 
R$ 118 bilhões em 2015 e é líder do 
mercado, com a maior rede de pos-
tos. Há quem diga que a parte da 
BR |à venda estaria avaliada entre 
R$ 30 bilhões e R$ 40 bilhões. 

Neste ano, a estatal está concen-
trada em negociar os campos de 
petróleo terrestres e a Liquigás, 
subsidiária de distribuição de Gás 
Liquefeito de Petróleo (GLP), além 
da venda da Nova Transportadora 
do Sudeste (NTS) e de gasodutos, 
o que deve somar US$ 15,1 bilhões 
no biênio 2015-2016. No chamado 
plano de desinvestimento, a venda 
da BR Distribuidora ficou para o 
próximo ano.

Esse fato é de seu conhecimento?

Tem acompanhado com atenção 
as notícias sobre a venda da BR?

Está recebendo algum tipo de 
informação oficial da empresa 

sobre o assunto?

Concorda com a venda 
parcial da companhia? 

Concorda com a venda 
completa da empresa?  

Caso a Petrobras opte por vender 
apenas parte da empresa, você 

gostaria de passar para a nova dis-
tribuidora que vier a se constitutir?

SIM NÃO

100% 0%

SIM NÃO

100% 0%

SIM NÃO

80% 20%

SIM NÃO

66,7% 33,3%

SIM NÃO

35,7% 64,3%

SIM NÃO

46,7% 53,3%

Dois terços da revenda BR apóiam 
a venda parcial da empresa

Companhia está avaliada em R$ 13 bilhões, mas operação deve ficar para 2017
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Oscar Takeo Takaki Júnior 
Auto Posto Retiro das Cara-
velas - Cananéia

Vladimir G. Ignatovitch  
Auto Posto Mathias - Cubatão
   

José Maria Gonçalves  
Fernandes 
Posto de Serviço Padre An-

chieta - Bertioga
Posto de Serviços Albatroz - Bertioga
Posto de Serviços Jardim Indaiá - 
Bertioga
   

Elbert Jacinto Pedro 
Cervantes  
Auto Posto Pôr do Sol -Ita-

nhaém
Auto Posto Praias do Sul -Itanhaém
   

Iraldo Alves Dantas  
Auto Posto Viaduto - Cubatão

Laura Helena Lima de Morais 
N. Ferreira da Silva & Cia - Santos
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04Reunião do Conselho de Repre-
sentantes da Fecombustíveis, em 

Belém/PA;

05 XIII Encontro de Revendedores 
de Derivados de Petróleo e Lojas 

de Conveniências da Região Norte, em 
Belém/PA;

09Reunião com Procon/Santos para 
tratar de assuntos de interesse da 

categoria, em Santos/SP;

18Reunião com os sindicatos patro-
nais de São Paulo para tratar de 

assuntos de interesse da categoria, em 
São Paulo/SP;

24Reunião com dirigentes da Fene-
pospetro e Sempospetro/Santos 

para tratar de assuntos de interesse da 
categoria, em Santos/SP;

25Reunião no MPF em São Paulo/
SP; Reunião com representante da 

Stone Pagamentos para dar continuidade 
a negociação de taxas de cartões de crédi-
tos, em São Paulo/SP.

30Reunião Ordinária do Conselho 
Regional do Senac, em São Paulo/

SP; Reunião no Sinthoress para tratar da 
convenção coletiva da categoria de loja de 
conveniência, em Santos/SP; Assembleia 
Geral Extraordinária no Resan para conhe-
cimento das pautas de reivindicações das 
categorias de estacionamento, lava-rápido 
e loja de conveniência, em Santos/SP.

17

SETEMBRO
2ª QUINZENA

Um brinde a você!

JULHO / 2016

Ações / Resan

18

20

14

03

23

30

28

07

05

15

27

OUTUBRO
1ª QUINZENA

Marcus Henrique Santanna 
Lopes  
Auto Posto Nova São Vicente - 
São Vicente

Vanessa Maria da Conceição 
Batista Lopes 
Auto Posto Leãovip - Santos
   

Laerte Alves de Oliveira
Rede Dom Pedro de Pos-
tos - Miracatu

Posto Dom Pedro de Miracatu 
Rota Sul - Miracatu

   
Margarete Rocha de  
Paula Solino

Auto Posto Filadélfia de Peruíbe 
- Peruíbe
   

Daniel Fernandes
Posto de Serviços DJF - 
Praia Grande

Enrique Hector Pagliettini 
Marinas Nacionais - Guarujá

Luciano Gomez  
Auto Posto Fórmula 3 -  
Santos

   
Maria Alice Ferreira  
Ribeiro  
Auto Posto Montana Vila 

Tupi -  Registo
   

Nilcen Martins Dantas 
Auto Posto Shalon da Nove 
de Abril - Cubatão

   
Eduardo Zaninetti 
Centro Automotivo Viamar - 
Cubatão

Gedeão Carvalho Vieira 
Posto Globo Caiçara - Praia  
Grande
   

Alessandra Martins Dantas 
Auto Posto Shalon da  
Nove de Abril - Cubatão

Auto Posto Viaduto - Cubatão

Carlos Nunes Bento 
AP  Bom Amigo - Guarujá
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ArtigoMulta pode chegar a 150% sobre as vendas

AA partir de 1º de janeiro de 2017, 
não será mais permitida emissão de 
cupom fiscal por Emissor de Cupom 
Fiscal (ECF), independente da lacra-
ção inicial do equipamento. O SAT 
CF-e passa a ser obrigatório, confor-
me portaria CAT-59, de 11/06/15. 

O estabelecimento que descumprir 
a norma poderá ser notificado e 
autuado pela Secretaria da Fazen-
da do Estado. As penalidades pelo 
descumprimento estão previstas 
no artigo 527 do Regulamento do 
ICMS de São Paulo.

“O artigo 527 é bem extenso, ou 
seja, tudo dependerá da análise 
realizada pelo Fisco em cada situ-
ação, pois não utilizar o SAT abre 
campo para vários motivos de autu-
ação. As multas podem chegar até 
o valor de 150% do valor da opera-
ção”, comenta Luiz Rinaldi, diretor 
da Plumas Assessoria Contábil.

O estabelecimento que operar o 
ECF após 1º de janeiro de 2017 
terá todos os documentos fiscais 
invalidados. “É como trabalhar 
sem emitir nota fiscal! Então, a 
Sefaz pode arbitrar o lucro, ou seja, 
considerar o valor total das vendas 
e aplicar a multa de 150%. Por 
exemplo, um posto que vendeu R$ 
530.000,00 x 150% terá que pagar 
R$ 795.000,00 de multa em um 
único mês”, finaliza Rinaldi.

Balanço 
Segundo a assessoria de imprensa 
da Secretaria da Fazenda (Sefaz), 
5.995 aparelhos já foram instalados 
nos postos de combustíveis e lojas de 
conveniência do Estado. Desse total, 
4.025 já estão em operação. Na Bai-
xada Santista e Vale do Ribeira, há 
232 unidades instaladas, sendo 151 
em operação (dados de agosto/16).

SAT em janeiro

Os associados do Resan têm 
garantia estendida de dois anos 
nos equipamentos SAT da Dimep 
Sistemas. “Por regras estabelecidas 
pela Sefaz, o SAT não possui ma-
nutenção. Caso apresente defeito, 
o aparelho deve ser trocado por um 
novo. Nossa garantia cobre a troca e 
substituição durante dois anos. Após 
esse período, caso apresente falha, 
o SAT deverá ser substituído por um 
novo”, diz Paulo Kallas, gerente de 
automação comercial da Dimep.

Sobre a substituição do ECF, 
Kallas adverte que deixar para o 
último mês não é a melhor opção. 
“Na hora de fazer a troca é pre-

ciso encerrar a impressora fiscal, 
fazer a compra e ativação do SAT. 
Os fabricantes do aparelho se 
preparam para fornecer de acordo 
com a demanda. Contudo, se sur-
ge uma avalanche de solicitação, 
os postos de combustíveis correm 
o risco de ficar sem”. 

Kallas ressalta que o risco também 
se aplica aos estabelecimentos 
que esperam chegar ao final da 
memória fiscal para efetuar a 
troca. “Quando acaba, a empresa 
precisa do SAT imediatamente. É 
necessário se antecipar e substituir 
gradativamente, para que não haja 
dificuldade”, finaliza. 

Parceria do Resan oferece benefícios



NOVA PROVETA NÃO SE APLICA A POSTO
REVENDA DE GLP

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

ESTACIONAMENTO PARA CLIENTES NO LOCAL

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

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

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

  

Fique Atento!

1 Os estados da região 
Sudeste detêm 40,15% 
do número de postos de 
revenda de combustí-

veis no País. A maior concentração 
está em São Paulo que tem 8.889 
postos, seguido de Minas Gerais 
com 4.379. A terceira colocação 
no ranking geral fica com o Rio 
Grande do Sul, com 3.148 postos 
de combustíveis. Os dados constam 
no estudo de Logística de Energia 
2015, divulgado no dia 23 de junho 
pelo Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE). O docu-
mento aponta um total de 39.980 
pontos de revendas no país.

SUDESTE 2 Os autos de infração em 
postos de combustível de 
todo o País aumentaram 
45,6% de janeiro a maio 

deste ano, em comparação ao mes-
mo período do ano passado. Nos cin-
co primeiros meses de 2016, foram 
2.372 registros, contra 1.629 um ano 
antes. O aumento nas denúncias e 
no número de ações de fiscalização 
explicam a alta, segundo a ANP. As 
principais irregularidades apontadas 
pelo consumidor são bomba baixa 
(quando o volume depositado no tan-
que é inferior ao registrado) e venda 
de combustível fora do padrão. No 
Estado de SP, as principais queixas 
são por marcação errada, diz o Ipem-
-SP. De janeiro a junho, a entidade 
recebeu 585 denúncias.

INFRAÇÕES

3 O índice que mede a 
confiança do consumidor 
subiu pelo quarto mês 
seguido e passou de 

76,7 para 79,3 pontos de julho para 
agosto, atingindo o maior nível desde 
janeiro de 2015, segundo a Fundação 
Getulio Vargas (FGV). 

CONSUMIDOR

4 Um projeto desenvolvido 
por pesquisadores brasilei-
ros resultou em um carro 
que roda mais de 300 

quilômetros com 1 litro de etanol. 
O veículo foi testado nos Estados 
Unidos foi apresentado em agosto na 
Fenasucro, feira do setor sucroener-
gético em Sertãozinho (SP).

CARRO ECONÔMICO

6 Considerando a frota de 
caminhões que saiu de 
fábrica nos últimos quatro 
anos já com nova tecno-

logia de motores, o consumo de Arla 
32 estaria pelo menos 40% abaixo do 
esperado. A informação é da Afeevas, 
entidade que reúne os fabricantes do 
reagente à base de ureia necessário 
juntamente com o diesel S10 em 
veículos de motor euro V. 

CONSUMO DE ARLA

7 Pelo sexto 
mês seguido, 
a bandeira 
tarifária que 

será aplicada nas contas 
de luz em setembro será 
verde, o que significa que 
não haverá nenhum valor 
adicional a ser pago pelos 
consumidores brasileiros, 
segundo a Aneel. 

BANDEIRA VERDE

5 Um projeto de lei quer mudar a rotina 
do consumidor brasileiro de combus-
tível. Se aprovado, todos os postos 
de serviços vão ter que informar qual 

combustível é mais vantajoso naquele momento: 
se etanol ou gasolina (regra da proporção de 70%). 
A medida não é nova. Em Santos e Guarujá o 
revendedor já tem que fazer essa conta e informar 
o cliente. Em Minas Gerais, há uma lei estadual 
idêntica em vigor desde 2009.

COMBUSTÍVEL VANTAJOSO
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www.brinks.com.br

A N O S

ASSISTA AO VÍDEO
PELO QR CODE AGENDE UMA VISITA!

Priscilla Sales (11) 95022-8047
priscilla.sales@brinks.com.br

Alexandre Sá  
(13) 3797-2827  Cel. (13) 98114-5601
alexandre.sa@brinks.com.br

A Brink’s possui o modelo de cofre inteligente ideal para sua necessidade.

A Brink’s tem a solução completa para a gestão
dos pagamentos em dinheiro no seu posto de combustíveis. 

O CompuSafe® combina cofre inteligente, tecnologia em segurança e a conectividade da internet.
Tudo com a tradição e a expertise que só a Brink's tem.

São mais de 3 mil instalados no Brasil.

Esqueça as contagens, 
conferências manuais 
e possíveis perdas.

Reduza a exposição 
a assaltos.

Dinheiro 
na conta.

Acompanhe 
pelo celular.

Brink’s




