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“Nunca desperdice 
uma boa crise. 

Crie  algo novo, 
diferente, e saia 

fortalecido”, 
Ricardo Amorim, 

economista e estrategista 
de investimentos, durante o 
Seminário ‘Pespectivas para 
o Mercado de Combustíveis’ 

Revenda paulista se une na 
defesa do mercado varejista 

Representante de distribuidoras 
defende agenda comum

ANP promete estudar problemas
apontados em seminário

Bicos automáticos, sistema de recuperação de vapor 
nas bombas e lavagem de uniformes são algumas 
das novas exigências do Ministério do Trabalho para 
postos revendedores. Veja o que muda com a Porta-
ria 1.109/2016, em vigor desde 22 de setembro.

Portaria do Benzeno cria novas 
obrigações para postos de serviços
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Desenvolvido por: 

A melhor sensação de dever cumprido 
é ter um cliente satisfeito. E a junção 
entre tecnologia adequada e empenho 
da equipe, você sabe que significa: 
fidelização e faturamento em alta.

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

REDUZA O TEMPO DE 
ESPERA E AUMENTE 
SUAS VENDAS. 
O QUE VOCÊ ESTÁ 
ESPERANDO?

O software do posto inteligente.

www.intercamp.com.br/postofacil

Obrigações legais: SAT, NFC-e, ECF e NF-e
Integração com pista, loja de conveniência e troca de óleo
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Nosso negócio não é brinquedo.
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Consumo de
combustíveis

Em 2015, a Baixada Santista consumiu 408 mi-
lhões de litros de diesel, 312 milhões de gasolina 
e 207 milhões de litros de etanol. Os dados são 
do Anuário de Energéticos do Estado de SP.
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Nesta edição

Distribuidoras e sindicatos dos 
postos debatem o setor 

José Lima Neto, do Sindicom,  
diz que momento é de reflexão08

14 Portaria do 
benzeno

Além de novas regras quanto ao fornecimento de 
EPIs, a Portaria 1.109, do Ministério do Trabalho, 
cria cronograma de obrigações quanto a equipa-
mentos e procedimentos operacionais nos postos.

Fisco de SP continua ‘de olho’09
“A crise já está passando”, diz Amorim10
Alerte seu funcionário sobre doenças13
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José Camargo Hernandes
Presidente do Resan

“Estamos, sim, indignados” 

N

Editorial

Nem mesmo o segundo impeachment da história 
do País foi tão eficiente quanto o resultado das 
eleições municipais para mostrar aos nossos 
governantes o quanto o brasileiro está insatisfeito 
com os rumos da política que dita cada um dos 
nossos passos enquanto cidadãos, trabalhadores 
e empresários.  A abstenção nas votações em 2 
de outubro, quando ocorreu o primeiro turno das 
eleições municipais chegou a 17,6%. 

Em Santos, maior município da região represen-
tada pelo Resan, 23,66% dos eleitores não foram 
às urnas. Quantos são eles?  80 mil eleitores 
santistas. E entre os que decidiram comparecer, 
10,46% anularam seu voto.

Muito se tem ouvido que a crise está perto do fim, 
que as taxas de encolhimento do País foram redu-
zidas para 3% e que no ano que vem deveremos 
crescer 0,5%. Não há dúvida que mais uma vez 
a disposição do povo brasileiro de trabalhar foi 
fundamental neste processo. Mas, a mobilização 
teve um caráter ainda mais decisivo.

É o mesmo caminho que, guardadas as devidas 
proporções, a revenda paulista decidiu trilhar 
quando promoveu no mês de setembro um pri-
meiro encontro entre sindicatos que representam 
os postos, a entidade nacional das distribuidoras 
(Sindicom), a ANP e a Fazenda do Estado. Muitos 
são os problemas que estamos enfrentando e 
longe estamos das soluções. 

Mas, se podemos ter a esperança de um futuro 
melhor e de resgatar o mercado sadio que a re-
venda viveu nos últimos dez anos, nossa melhor 
ferramenta é a união.

Cada um de nós, revendedores, sabe o quanto 
está difícil equilibrar contas, cumprir obrigações 
trabalhistas, ambientais e tributárias e, ainda, tirar 

da empresa nosso sustento. Quantos de nós já 
não sucumbiu ou pensou em jogar a toalha? Se 
há um lado bom neste jogo é que nossos proble-
mas já foram sentidos pelas distribuidoras. 

No evento Perspectivas para o Mercado de Com-
bustíveis, realizado em 13 de setembro, em São 
Paulo, em parceria entre o Sincopetro, Resan, 
Regran e Recap, o diretor-executivo do Sindicom 
disse à nossa equipe de jornalismo que não inte-
ressa para as companhias que a revenda esteja 
fragilizada. Por sua vez, o diretor da ANP, Aurélio 
Amaral, que esteve presente sentiu bem de perto 
o clamor da nossa categoria por mais ações de 
fiscalização que combatam práticas de concorrên-
cia predatória no setor.

As cartas estão todas na mesa. Foram pedidas 
provas de que estamos sofrendo com condições 
de concorrência desiguais com grandes redes e 
postos de supermercados e elas já foram encami-
nhadas à Agência. 

Nesta edição de P&S, trazemos também informa-
ções completas sobre a nova portaria do Ministé-
rio do Trabalho, a 1.109/2016, que cria obrigações 
adicionais aos postos de combustíveis para ga-
rantir a saúde do trabalhador contra os impactos 
do benzeno.

Na prática, além da troca de bombas por outras 
com sistema de recuperação de vapor, com 
prazo que vai até 180 meses, há muitas obriga-
ções com EPIs. A portaria estabelece até que o 
empregador se responsabilize pela lavagem do 
uniforme dos frentistas. 

Associado, fique atento aos meios de comu-
nicação do Sindicombustíveis Resan onde 
diariamente são publicadas notícias do setor. 
Até o mês que vem!
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A

Um posto revende-
dor com galonagem 
mensal abaixo de 
150 mil litros con-
seguirá sobreviver 
na atual configura-
ção do mercado? 

Por mais quanto 
tempo empresários 
do setor sobrevive-
rão sem dilapidar o 
que restou do patri-
mônio pessoal? 

Como superar a cri-
se se o consumidor 
coloca menos com-
bustível no tanque 
a cada ano e deixou 
de prezar pela qua-
lidade? 

Nosso negócio não 
é brinquedo!

Até quando a 
acirrada concor-
rência com gran-
des redes permi-
tirá que pequenas 
revendas se man-
tenham no negócio 
com dignidade? 

A revenda paulista está unida na 
luta pela sobrevivência e no comba-
te à concorrência desleal. Seja na 
Capital, Grande São Paulo, Campi-
nas, no ABC ou na Baixada Santista 
e Vale do Ribeira, o dono de posto 
está sucumbindo com a queda das 
vendas, aumento das dívidas e com 
a desesperança em ter de volta um 
mercado sadio. 

Os problemas do setor foram 
apontados durante o seminário 
Perspectivas para o Mercado de 
Combustíveis promovido no dia 13 
de setembro, em São Paulo, pelos 
quatro sindicatos que representam 
a revenda no Estado, entre eles o 
Sindicombustíveis Resan.  

Pelo menos 200 revendedores 
ligados ao Resan, Regran, Recap 
e Sincopetro lotaram um auditório 
do Hotel Panamby, em São Paulo, 
onde também estavam o diretor 
da ANP, Aurélio Amaral, o diretor-
-executivo do Sindicom, José Lima 
Neto, e o coordenador-adjunto de 
Administração Tributária da Secre-
taria Estadual da Fazenda, Luiz 
Claudio Rodrigues de Carvalho.

Comum a todos está a crise 
financeira vivida pelo País desde 
2014. Ela foi a grande responsá-
vel por trazer à tona uma situação 
que vinha sendo mascarada pelos 
bons ventos da economia até 
então pulsante. 

Revenda paulista se une 
em busca de respostas
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Mercado

Sem exceção, todos os presi-
dentes de sindicatos se disseram 
preocupados com a reduzida 
capacidade de pequenos e mé-
dios revendedores suportarem por 
mais tempo as condições desi-
guais que hoje assolam o merca-
do varejista de combustíveis. 

O setor sofre com práticas ilícitas 
realizadas por determinados 
agentes econômicos, que co-
locam em jogo a concorrência 
sadia, os cofres públicos e os 
interesses do consumidor.

“Com o que ganhamos hoje por 
litro vendido, quebraremos”, de-
clarou o presidente do Sincope-
tro, José Alberto Paiva Gouveia, 
o Zeca, referindo-se aos revende-
dores honestos que são pressio-
nados pelo mercado ilegal. 

Práticas de adulteração (que 
se somam à sonegação de 
impostos), de ‘barrigas de 
aluguel’, de venda de etanol 
anidro molhado e especialmen-
te, de ‘bomba baixa’ (fraude 
volumétrica), barateiam o preço 
de bomba e impedem que as 
empresas que atuam dentro 
das regras sobrevivam. Em 
função destas irregularidades, 
“o preço de venda na bomba 
equivale ao valor de compra 
dos revendedores das distribui-

doras, sem nenhuma margem”, 
disse Zeca.

Revolta
Muitos dos empresários estavam 
lá em busca de respostas por 
parte da ANP. “Estamos compran-
do combustível por preço maior 
do que o supermercado vende em 
bomba. A longo prazo esse grupo 
aqui vai morrer, deixará de existir. 
Isso é predatório. Todos nós que 
estamos aqui entendemos que 
o papel da ANP é garantir que o 
mercado seja saudável”, disse um 
revendedor paulistano ao diretor 
da Agência, Aurélio Amaral.

Na Baixada Santista também há 
relatos de donos de postos que 
reclamam de práticas comerciais 
irregulares. O resultado é a que-
da no volume de vendas, desem-
prego e o risco do posto encerrar 
as atividades. 

“Como todos os demais seg-
mentos da economia, seríamos 
capazes de administrar nossos 
negócios mesmo com a retra-
ção nas vendas provocada pela 
crise nacional. O que não con-
seguimos superar é o quadro de 
aparente concorrência desleal, o 
que precisa ser urgentemente in-
vestigado”, explica José Camargo 
Hernandes, presidente do Resan.

Estamos aqui para defender os 
legítimos interesses da nossa ca-

tegoria profissional, daqueles que 
fazem parte do rol das pessoas ho-
nestas e decentes. Parabéns, para 
vocês, que largaram suas famílias 
e negócios e estão aqui hoje para 
defender a revenda do Estado de 

São Paulo e, consequentemente, a 
revenda do Brasil,

José Camargo Hernandes, 
presidente Resan

O nosso país vive um momento 
econômico bastante complica-
do, e nós estamos sofrendo as 

consequências, principalmente 
no que se refere à concorrência 
desleal. Estamos vendo um qua-
dro que aconteceu há 20 anos, e 

isso nos traz preocupação, 

Flavio Martini de Souza Campos, 
presidente do Recap

Não é hoje que teremos a solu-
ção. Hoje é só o primeiro passo 
para construir uma nova nação. 

O que a gente quer não é um 
Brasil para meia dúzia. Quere-

mos um Brasil para todos.

Wagner de Souza, 
presidente do Regran

Distribuidoras e sindicatos debatem setor
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Os revendedores paulistas que esta-
vam presentes no evento cobraram do 
representante da Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustí-
veis (ANP) uma resposta ao documen-
to entregue pelo Sincopetro detalhando 
como vem ocorrendo a concorrência 
predatória. O relatório traz notas fiscais 
de venda de produtos por grandes re-
des de postos, hipermercados e postos 
comuns, mostrando a desigualdade. 

O diretor Aurélio Amaral disse, no en-
tanto, que a equipe da defesa da con-
corrência da ANP ainda analisa o caso. 

“Por mais que pareça injusto, a gente 
(ANP) não consegue enxergar (esse 
problema) como concorrência desleal, 
porque a diferença está na escala que 
o supermercado ou a rede de postos 
consegue praticar. O que eu disse é 
que se trouxerem denúncia de prática 
concorrencial irregular, vamos apurar 
e aplicar a penalidade devida. Mas, 
nesse primeiro momento, não conse-
guimos caracterizar isso como irregu-
laridade concorrencial. Ele não está 
adulterando ou sonegando. Se a dife-
rença (de preço) é escala, onde vocês 
conseguiriam ver a possibilidade de a 
ANP atuar para inibir esta prática? Não 
estou falando aqui com a prepotência 
que o assunto está resolvido. Estou fa-
lando com a dúvida de quem quer aju-
dar a resolver”, disse Amaral.

“Eu até entendo, mas preço não é regulado por nós. Para 
fazer a caracterização só com nota fiscal de compra da 
distribuidora e de venda. Isso é apenas um indício. Nós po-
demos colocar (a denúncia) em linha de investigação, mas 
isso (preço e concorrência desleal) não está no nosso radar 
no dia a dia. É preciso que vocês tragam (a denúncia) para 
a gente, mas não temos controle de preço. Qual a mágica 
desse revendedor é o que temos que investigar?”, 

Aurélio Amaral, diretor da ANP

Diretor da ANP promete estudar problemas
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O diretor-executivo do Sin-
dicato Nacional de Empresa 

Distribuidoras de Combustíveis 
e de Lubificantes (Sindicom), 

José Lima Neto, disse em 
entrevista a Postos & Serviços 

que as companhias já estão 
cientes sobre as preocupações 

atuais da revenda, sobretudo 
em função da crise econômica. 

“Temos que ter uma visão de 
cadeia. Se não formos uma 

cadeia forte, nós não vamos 
funcionar e não vamos sobre-
viver”, disse Neto. Confira os 

principais trechos da conversa:

Qual o futuro da revenda?
Sabemos da preocupação dos 
revendedores com o momento de 
crise que estamos vivendo, prin-
cipalmente porque ela reflete na 
queda das vendas. Mas eu sou 
e continuo otimista. Acho que o 
mercado deve voltar a crescer. A 
grande preocupação é que nes-
sa hora de dificuldade, a gente 
precisa parar e refletir sobre como 
fazer melhor. Pensar em executar 
de maneira mais eficiente para 
preservar aqueles que atuam com 
legalidade. Ou seja, é um momento 
de reflexão. 

Sem uma reação mais urgente da 
economia, os pequenos postos 
correm risco de sobrevivência?
Olha, esse exercício de futurologia é 
difícil. Certamente alguns sobrevive-
rão, mas há, sim, uma preocupação 

de todos em agregar mais valor, 
volume e serviços no negócio. Essa 
é a preocupação dos revendedores 
e gerentes, e que muitos já vêm 
fazendo. Como é que eu maximizo 
a renda dentro daquele espaço? 
É preciso fazer crescer o volume 
das vendas e ampliar serviços 
associados, além da solução óbvia 
de tentar reduzir custos. Essa é a 
fórmula básica em todo o momento 
de dificuldade econômica.

Então, sem novos negócios, fica 
difícil para o combustível susten-
tar um posto hoje?
Agregando serviços, fica mais fácil. 
Dizer que é difícil ou não é varia 
muito. Isso depende da localiza-
ção do posto, enfim, são diversas 
variáveis que interferem no resulta-
do. Óbvio que o revendedor sabe 
quais são as que pesam mais no 
seu orçamento e na receita, então

 

ele é capaz de fazer essa análise 
de forma inteligente. Certamente 
teremos situações em que apenas 
o combustível é suficiente, como 
haverá outros postos que vão ter 
que investir em mais serviços. 

Qual a expectativa para esse 
encontro da revenda com o Sin-
dicom e a ANP?
É muito boa, porque juntamos os 
revendedores, os sindicatos, a 
ANP, o Sindicom e suas associa-
das. A preocupação que nós temos 
como distribuidores e vocês como 
revendedores tem que ser coe-
sa. Temos que ter uma visão de 
cadeia. Se não formos uma cadeia 
forte, nós não vamos funcionar e 
não vamos sobreviver. É impor-
tante que tenhamos uma revenda 
extremamente pujante, forte, para 
que o setor continue sua trajetória 
de sucesso.

“Sem uma cadeia forte, não vamos sobreviver”, 
diz diretor-executivo do Sindicom
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Desde julho, a  Secretaria de 
Fazenda do Estado (Sefaz) está 
proibida pela Justiça de fiscali-
zar postos dentro da Operação 
De Olho na Bomba, em vigor há 
12 anos no Estado. A liminar foi 
concedida em favor dos agentes 
fiscais de renda que alegaram 
falta de condições de trabalho. 
Até o fechamento desta edição 
de P&S, a operação continuava 
suspensa. 

Para São Paulo, a cadeia de com-
bustíveis tem uma importância 

ainda maior devido aos impostos 
que equivalem a 13% do total de 
tributos arrecadados no Estado.

Segundo Luiz Claudio Rodrigues 
de Carvalho, coordenador-adjun-
to de Administração Tributária da 
Fazenda Paulista, embora o  fis-
co não possa atuar na operação 
De Olho na Bomba, “as opera-
ções de inteligência continuam 
acontecendo”.

Veja a seguir os principais assun-
tos levantados pelo coordenador 
em entrevista a P&S:

Uma das reclamações 
frequentes dos revende-
dores é que postos que 
cometem alguma falha 
de operação são puni-
dos com o mesmo rigor 
dos que têm como obje-

tivo fraudar o consumidor, 
vendendo produto adulterado. A Sefaz 
não considera diferenciar o posto que 
cometeu um erro daquele que inten-
cionalmente adulterou o combustível?

O problema é que a legislação foi 
construída de forma a estabelecer 
uma responsabilidade objetiva. Ju-
ridicamente, uma vez constatada a 
irregularidade, a consequência é úni-
ca. É a cassação da licença estadual. 
A legislação não permite que a gente 
pondere se há dolo (intenção) ou não. 
Não podemos aferir aspecto subjetivo 
até porque nestes casos o processo se 
arrastaria por muito tempo, teríamos 
que provar que houve dolo, que de-
terminado posto queria fraudar, o que 
nem sempre a gente consegue. 

O protótipo do Medidor Volumétrico de Combus-
tíveis (MVC) já está em teste em Santa Catarina. 
Há alguma previsão para que a Sefaz determine 

a instalação do medidor em postos paulistas? 
O Medidor Volumétrico da Secretaria da Fazenda 

tem a finalidade de medir o volume da bomba, dife-
rente do Ipem, que confere a volumetria. O nosso 

irá receber os dados brutos da bomba para que 
a gente trate internamente e saiba qual o volume 

vendido. Assim, podemos confrontar com o produto 
comprado. Isso ainda vai demorar. O projeto está 
em tramitação, tem uma série de pontos a serem 

confrontados ainda, e por último, temos que aprovar 
uma lei na Assembleia. Então, diria que tudo isso 
levará pelo menos dois anos. Os protótipos estão 

começando a ser desenvolvidos agora. 

A sonegação de impostos em combustíveis caiu 
diante dos novos sistemas como o SAT-Fiscal?

Não. A gente ainda não conseguiu ter o efeito de-
sejado com o SAT nos postos. A sonegação está 

acontecendo na distribuidora. Na verdade, não 
é sonegação, é inadimplência. Ele declara e não 

paga ou ele corta operações e espera o Estado 
apurar ou lavrar o auto de infração. E, então, tem 

todo um procedimento de auditoria que demora. 
No caso do SAT, o sistema vai ser importante 

para identificarmos o combustível adulterado ou 
comprado sem origem.

Combustível representa 13% 
dos tributos no Estado de SP
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“País vai 
crescer mais do 
que as pessoas 

esperam”

“Eu realmente estou convencido 
que a gente está prestes a sair des-
sa fase ruim. A recuperação eco-
nômica virá muito antes do que as 
pessoas esperam. E o que significa 
para vocês? Quais são os desafios 
e oportunidades no meio desse ce-
nário?”. O questionamento foi feito 
aos revendedores que participaram 
do Seminário ‘Perspectivas para 
o Mercado de Combustíveis’ pelo 
economista e estrategista de inves-
timentos Ricardo Amorim.

Após discorrer sobre a situação do 
País nos últimos anos e os reflexos 
da crise para a revenda, Amorim 
afirmou que uma das saídas para o 
empresário é investir no treinamento 
dos funcionários. 

“O que mais escuto hoje é: o que 
faço para me recuperar? Quando a 
economia estava aquecida, há qua-
tro anos, era fácil contratar? Não. 

Quando você investe em treinamen-
to e o mercado está ‘bombando’, 
você gasta com qualificação e dois 
meses depois seu funcionário te tro-
ca pelo concorrente. E cadê a oferta 
do concorrente agora? Equipe bem 
preparada é o que vai melhorar o 
produto e, consequentemente, o ser-
viço. É o atendimento de qualidade 
que vai dar resultado”.

Pontos positivos

Amorim avalia crises como a que o 
País atravessa como exercício para “ti-
rar o empresário da zona de conforto”, 
forçando-o a implementar mudanças 
que em momentos de estabilidade não 
seriam feitas. “Sem uma crise moral 
do tamanho que vivemos, a gente não 
teria milhões nas ruas reivindicando. 
E sem eles, não seria cogitado reduzir 
o número de congressistas, que hoje 
está em pauta. Sem pressão popular 
acha que isso aconteceria”? 

“De 2004 para cá o Brasil 
colocou 50 milhões na 

classe média. E por que 
piorou? Porque nos últi-

mos dois anos surgiu a 
nova classe baixa, resul-
tado da queda da econo-

mia. Quando ela voltar 
a subir, algumas dezenas 
de milhões de brasileiros 
(35 milhões aproximada-

mente) estarão de volta à 
classe média.  Ou seja, o 

efeito que encheu os pos-
tos de vocês vai voltar”.
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Associe-se

O economista dá um alento. “Eu sei que ficou 
e está complicado para vocês. Essa é a hora 
de trabalhar para colher frutos em breve. Crie 
algo novo, diferente, e saia fortalecido. Nun-
ca desperdice uma boa crise. Porque essa já 
está passando”. 

Ciclos de queda e crescimento 

Amorim apresentou o histórico da economia 
brasileira dos últimos 115 anos. O motivo de 
todas as quedas foram resultados de transi-
ção política. Contudo, segundo ele, a própria 
história nos mostra que, após todas as crises 
vividas, o Brasil voltou a crescer. “No final 
dos anos 20, o Brasil crescia 9% ao ano. Aí 
teve a grande depressão, a quebra da bolsa 
em 1929. Em 1930, o PIB brasileiro despenca 
quando há transição política, ou seja, início da 
era Vargas. Três anos depois, o PIB volta a 
subir”. 

A queda acontece novamente em 1945, com o 
fim do Estado Novo. Sobe três anos depois e 
cai com o Golpe Militar. O País vive a mesma 
situação com o fim da ditadura e no impeach-
ment do Collor. “Agora a gente tem a maior 
queda com a saída da Dilma. Nós vivemos de 
ciclos. Toda vez que a economia vem de cima 
para baixo, o pêndulo sobe na sequência”. 

O economista ressalta que, em todos esses 
momentos, mínimo que o País cresceu nos 
três anos seguintes foi de 6% ao ano. “Vocês 
conhecem alguém que diz que o Brasil vai 
crescer pelo menos 6%? Quem falar isso hoje 
vai preso. Alguém acha que vai crescer 4%? 
Eu também não sei. O que sei é que vai cres-
cer mais do que as pessoas esperam. Vai sur-
preender para melhor. E o que importa é que 
vocês têm na mão a maior oportunidade de 
negócio que existe. Só falta colocar as contas 
públicas em ordem. E aí tudo entra no eixo”. 

“Na média, 70% das vendas de ve-
ículos eram financiadas no Brasil. 
Nos últimos 12 meses, esse número 
caiu pela metade. Qual o moti-
vo? Porque as pessoas não tinham 
acesso ao crédito. E quando elas 
tiverem, as vendas voltam. E se 
tem mais carro na rua, eles vão 
precisar de combustível”.

Ser associado ao Sindicombustíveis Resan é a manei-
ra mais eficiente para o empresário do setor de vare-
jista de combustíveis, lojas de conveniência, estacio-
namentos, lava-rápidos e troca-de óleo defender seu 
negócio e o mercado da Baixada Santista e Vale do 

Ribeira. Além de convênios com empresas e parceiros, 
como a Labormed Saúde Ocupacional e a Supply Ser-
vice,  sempre com condições especiais para os sócios, 
o Resan também mantém um quadro de colaboradores 
e consultores em várias áreas para acompanhar porta-
rias, resoluções, leis, normas e assuntos técnicos que 

envolvem o dia a dia das empresas.

Principais vantagens diretas
. Assessoria Jurídico Trabalhista

O escritório jurídico Freitas e Julião Advogados Associados 
atende o revendedor em causas trabalhistas. As consultas 
e processos administrativos são gratuitos. O agendamento 

deve ser feito na secretaria do Resan pelo telefone (13) 
3229-3535.

. Assessoria Jurídica Administrativa,
Ambiental e Comercial

A advogada Carolina Dutra atende gratuitamente os asso-
ciados para consultas jurídicas nas áreas ambiental, admin-
istrativa e comercial. Faz parte do serviço a elaboração de 

notificações extrajudiciais para fins de denúncia de contrato 
de compra e venda mercantil e defesa exclusivamente 

administrativa referente aos autos de infração lavrados pela 
ANP, Ipem, Ibama, Cetesb e Procon, sendo que eventuais 
custas relativas ao envio de notificações e protocolos de 

defesas e/ou recursos administrativos correrão por conta do 
associado. Agendamento pelo e-mail jurídico@resan.com.br 

ou na secretaria.

. Assessoria técnica com visitação in loco 
O Resan mantém um assessor técnico que diariamente vis-
ita os estabelecimentos associados. São feitos check-lists 
completos que servem como uma pré-fiscalização, sempre 
com objetivo de adequar as atividades e equipamentos às 

normas vigentes. Um exemplo de benefício imediato dessas 
visitas é a substituição de adesivos obrigatórios e que este-
jam em mau estado de conservação ou mesmo ausentes. 
Dúvidas também são levadas por eles aos demais consul-

tores do Resan para esclarecimento posterior do associado.

JUNTOS, SOMOS FORTES!
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Estatística

O consumo de gasolina em 
2015, em Santos, maior ci-
dade da região metropolitana 
da Baixada Santista, chegou 
a 92,4 milhões de litros. O 
volume é o mais baixo na 
escala de consumo desde 
2010. A queda é de 15% se 
comparado com o consumo 
de 2012, o maior na escala 
registrada pelo Anuário de 
Energéticos por Município no 
Estado de São Paulo 2015, 
divulgado no dia 30 de setem-
bro pela Secretaria de Energia 
e Mineração.

O decréscimo também atingiu 
o óleo diesel, cuja venda total 
chegou a 125,5 milhões de 
litros frente 144,7 milhões de 
litros consumidos em  2013. 
O etanol foi o único produ-
to em ascensão, com 57,3 
milhões de litros entregues 
ao consumidor final ante 41 
milhões de litros consumidos 
no ano passado.

Em toda a Baixada Santista, 
os combustíveis automotivos 
mais consumidos em 2015 
foram: 408 milhões de litros 
de óleo diesel, 312 milhões 
de gasolina e 207 milhões de 
litros de etanol.

Consumo 
de gasolina 
e diesel cai 
na Baixada 
Santista e 
Registro
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Revendedor, dedique alguns momen-
tos do seu dia de trabalho em outu-
bro e novembro para conscientizar 
seus funcionários quanto à importân-
cia dos exames de prevenção aos 
cânceres de mama e da próstata. Se 
o ‘Outubro Rosa’ é um estímulo para 
as mulheres fazerem a mamografia, 
o ‘Novembro Azul’ deve ser encarado 
pelos homens como uma superação 

de preconceitos. 
Segundo o Instituto Nacional do 
Câncer, o Brasil terá em 2016 
58 mil novos casos de câncer de 
mama. A doença representa 25% 
dos novos casos de câncer que sur-
gem em todo o mundo. A detecção 
precoce permite que a cura atinja 
90% dos casos.
Ainda de acordo com o Inca, o 

câncer de mama é responsável por 
2,5% das mortes de brasileiras: são 
aproximadamente 12 mil vítimas 
por ano. 
A mamografia tem o poder de reduzir 
em até 30% a mortalidade. E este 
deve ser o papel do empregador. 
Conscientizar e orientar suas funcio-
nárias para que procurem os serviços 
públicos de saúde (veja quadro).

Uma simples conversa pode salvar vidas 

Outubro Rosa

Homens, cuidem da próstata
O Inca estima 61.200 casos novos de cân-
cer de próstata para o Brasil em 2016. Esses 
valores correspondem a um risco estimado 
de 61,82 casos novos a cada 100 mil ho-
mens. A idade é um fator de risco importante 
para o câncer de próstata, uma vez que tan-
to a incidência como a mortalidade aumen-
tam significativamente após os 50 anos.

Onde fazer mamografia?

Em Santos, qualquer mulher a partir dos 40 anos 
pode solicitar o encaminhamento para mamografia 
em uma das policlínicas, mesmo sem passar pelo 

ginecologista. Em Guarujá, a partir dos 45 anos, as 
mulheres também podem requerer o exame direto 
a uma enfermeira ou médico de Unidade Básica de 
Saúde (UBS). Nas demais cidades é necessário agen-

dar uma consulta com ginecologista.

Sinais e sintomas:

- Caroço (nódulo) fixo, endurecido, e, 
geralmente, indolor;
- Pele da mama avermelhada, retraída 
ou parecida com casca de laranja;
- Alterações no bico do peito (mamilo);
- Pequenos nódulos na região embaixo 
dos braços (axilas) ou no pescoço; 
- Saída espontânea de líquido dos mamilos.
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Há alguns anos o Ministério 
do Trabalho junto com outros 
órgãos do Governo Federal 
iniciou estudos sobre os im-
pactos do benzeno na saúde 
do trabalhador em postos de 
combustíveis. Resultado di-
reto do estudo é a publicação 
da Portaria 1.109/2016 no dia 
22 de setembro, com novas 
obrigações para a revenda 
em relação aos frentistas e a 
equipamentos. 

A medida que mais impactará 
o revendedor é a que obriga 
a substituição das bombas 
medidoras por outras com 
bicos automáticos e com 
sistema de recuperação de 
vapor. No entanto, o novo 
regulamento especificações 
técnicas ainda não foi di-
vulgado pelo Inmetro. Na 
prática, após as definições 
metrológicas, o revendedor 
terá até 180 meses para 
trocar equipamentos. 

O cronograma de substituição 
considera o ano de fabrica-
ção da bomba já instalada. 
Pela portaria, bombas ante-
riores a 2004 terão que ser 
substituídas em 6 anos. As 
fabricadas entre 2014 e 2016 
terão 144 meses para troca 
(12 anos). Já as produzidas 
até 2019 terão 180 meses de 
prazo.

NOVOS PRAZOS
SEIS MESES 

(21 MARÇO / 2017)
Os postos revendedores 
que entrarem em operação 
após a vigência da portaria 
devem possuir sistema 
eletrônico de medição de 
estoque.

UM ANO
(21 SETEMBRO / 2017)

1 Todos contratos de 
serviços prestados por 

outras empresas devem 
constar a obrigatoriedade 
do cumprimento das medi-
das de Segurança e Saúde 
no Trabalho previstos na 
portaria;
 

2 Os postos devem 
possuir procedimentos 

operacionais sobre os 
riscos da exposição ao 
benzeno e medidas de 
prevenção necessárias, 
para as atividades que se 
seguem: 
a) abastecimento;
b) limpeza e manuten-
ção de reservatório de 
contenção para tanques e 
bombas (sump de tanque 
e bomba), canaletas de 
drenagem, tanques e tu-

bulações, caixa separadora 
e caixas de passagem para 
sistemas eletroeletrônicos e
para aferição de bombas.
c) de emergência em 
casos de extravazamento 
de combustíveis líquidos 
contendo benzeno, atingin-
do pisos, vestimentas e o 
corpo dos trabalhadores, 
especialmente os olhos;
d) medição de tanques 
com régua e aferição de 
bombas de combustível 
líquido contendo benzeno;
e) recebimento de com-
bustíveis, contemplando 
minimamente:
- identificação e qualifica-
ção do profissional respon-
sável pela operação;
- isolamento da área e 
aterramento;

- cuidados durante a abertura 
do tanque;
- equipamentos de proteção 
coletiva e individual;
- coleta, análise e armazena-
mento de amostras; 
- descarregamento.
f) manuseio, acondiciona-
mento e descarte de líquidos 
e resíduos sólidos conta-
minados com derivados de 
petróleo contendo benzeno.

3 Todas as bombas de 
abastecimento de 

combustíveis líquidos 
contendo benzeno devem 
estar equipadas com bicos 
automáticos.

Postos recebem novas obrigações 
para conter danos do benzeno à 

saúde do trabalhador



POSTOS & SERVIÇOS  |  15

18 MESES 
(21 DE MARÇO / 2018)

1 O posto revendedor deve 
adotar medidas para garantir a 

qualidade do ar em seus ambien-
tes internos anexos às áreas de 
abastecimentos, de descarrega-
mento e de respiros de tanques 
de combustíveis líquidos conten-

do benzeno, como escritórios, 
lojas de conveniência e outros.

2 Os sistemas de climatização 
que captam ar do ambiente 

externo ou outro de igual eficiência 
devem ser instalados de forma a 

evitar a contaminação dos ambien-
tes internos por vapores de com-

bustíveis líquidos contendo benze-
no provenientes daquelas áreas.

DOIS ANOS 
(21 DE SETEMBRO / 2018) 

Os trabalhadores que exerçam 
suas atividades com risco de ex-
posição ocupacional ao benzeno 
devem receber capacitação com 
carga horária mínima de 4 horas.

TRÊS ANOS 
(21 de SETEMBRO DE 2019) 
Os novos postos revendedores 

aprovados ou construídos três anos 
depois da portaria devem instalar 

sistema de recuperação de vapores 
(sistema de captação de vapores, 
instalado nos bicos de abasteci-
mento das bombas de combustí-
veis líquidos contendo benzeno, 

que direcione esses vapores para 
o tanque de combustível do próprio 
posto ou para um equipamento de 

tratamento de vapores).

SETE ANOS (2023)

Os postos de combustíveis em 
operação e que já possuem tan-

ques com viabilidade técnica para 
instalação de sistemas de medi-
ção eletrônica devem instalar o 

sistema eletrônico de medição de 
estoque. Já aqueles que não têm 

condição de adaptação devem 
substituí-los quando da reforma.

Além das obrigatoriedades 
com bicos e bombas, a Portaria 
1.109/2016 estabelece regras 
claras quanto aos equipa-
mentos de proteção individual 
(EPI) que devem ser usados 
pelos frentistas. Uma das mais 
impactantes para o posto será a 
higienização dos uniformes dos 
funcionários pelo posto, com 

frequência mínima semanal. 

Além da lavagem, o revendedor 
terá que garantir um conjunto 
extra de uniformes no local de 
trabalho para pelo menos 1/3 
dos empregados, que deverão 
ser disponibilizados em caso 
de contaminação da roupa pelo 
benzeno. Todas são medidas de 
implantação imediata.

Quando o  EPI é obrigatório?
Equipamentos de proteção respiratória de face inteira, com filtro para vapores 
orgânicos e fator de proteção não inferior a 100, assim como aqueles de proteção 
para a pele, se tornam obrigatórios nas seguintes situações:
- conferência do produto no caminhão-tanque no ato do descarregamento e coleta 
de amostras;
- medição volumétrica de tanque subterrâneo com régua;
- descarregamento de combustíveis para os tanques subterrâneos;
- desconexão dos mangotes e retirada do conteúdo residual;
- análises físico-químicas para o controle de qualidade dos produtos;
- limpeza de válvulas, bombas e compartimentos de contenção de vazamentos;
- esgotamento e limpeza de caixas separadoras e de passagem e canaletas;
- aferição e manutenção de bombas de abastecimento; 
- manutenção e reforma do sistema de abastecimento subterrâneo de combustível (SASC);

 Abastecimento - A atividade de abastecimento de veículos está dispensada do 
uso de equipamento de proteção respiratória, mas o frentista terá de usar luvas.

Veja o que muda no dia a dia 
com a ‘Portaria do Benzeno’
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Florindo Lanci 
Auto Posto La Caniza - Gua-
rujá

   
Andreia Maria Cantiero Ro-
drigues  
Auto Serviços Pit Stop - SV

Dilermando do Nascimento  
AP Ponto de Encontro - Iguape
AP Postal de Iguape - Iguape
   

Patrícia Vanessa Vieira
Posto Globo Caiçara - Praia 
Grande

   
Carlos Zabeu Guedes 
AP Ipê de Itanhaém - Itanhaém
AP Pinheiro do Caiçara - PG
   

Fernando Quintas Jorge
Auto Posto e Centro de Conv 
Glicério Santista - Santos

   
Nelson Ricardo Ribeiro 
Ferreira da Silva 

13Participação no I Se-
minário “Perspectivas 

para o Mercado de Combustí-
veis”, em São Paulo/SP;

15 Participação na 5ª 
Expo Conveniência, em 

Caxias do Sul/RS;

15 Reunião com o Sem-
pospetro/Santos para 

tratativas para a renovação 
da convenção coletiva da 

categoria de lava-rápido, em 
Santos/SP.

16 Reunião do Conselho 
de Representantes da 

Fecombustíveis, em Caixas 
do Sul/RS;

27 Reunião na ANP/RJ e 
Fecombustíveis para 

tratar de assuntos de interes-
se da categoria, no Rio de 
Janeiro/RJ.

17

OUTUBRO
2ª QUINZENA

Um brinde a você!

Ações / Resan

19

21

07

04

25

30

28

06

05

29

NOVEMBRO
1ª QUINZENA

N. Ferreira da Silva & Cia -  
Santos
   

Cristina Peres Lopes 
Gonçalves
AP Ferry Boat  - Santos

   
João Giovanella
Comércio de Combustíveis 
Giovanella - Barra do Turvo

Hélio Esmi
Auto Posto Chaves - SV
   
Reginaldo Seiji Monma 
Auto Posto Cajati - Cajati
   
Cícero Pascoal da Silva 
Posto e Garagem Carmar - 
Santos

Maria Del Mar Eiras Rodriguez
Auto Posto Itanhaém  - Itanhaém
   

Marlon Enriquez  
Dominguez

Mafadi Comércio de Produtos 
Automotivos - Santos
   

Alzira Pontes
Posto de Combustíveis Vale 
- Jacupiranga

Posto Laridany - Miracatu

Eliseu Braga Chagas 
Auto Posto Pôr do Sol  - Itanhaém
Auto Posto Praias do Sul  -  
Itanhaém
   

Sílvio Luís Petin Antônio
Auto Posto Praiamar - San-
tos

   
Antônio Fernandes  
Ribeiro
Posto de Serviços Albatroz - 

Bertioga

Basílio Eiras Rodriguez 
Auto Posto Itanhaém - Itanhaém
 
Floripes da Conceição Nunes 
Mendes
Floripes da Conceição N. Mendes 
- Santos

13

14

15

Setembro
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Artigo

S

Treinamento

Sabe a principal dificuldade de 
um cipeiro? É se desvencilhar 
do modo inadequado com 
que há anos vem executando 
tarefas.

Segundo José Carlos de An-
drade, engenheiro do Trabalho 
responsável pelo treinamento 
de Cipa no Resan, implantar 
os itens de segurança são o 
grande desafio para quem está 
na comissão. “Há funcioná-
rios que trabalham da mesma 
forma há anos e relutam em 
mudar paradigmas e compor-
tamentos”.

O último curso de Cipa de 
2016 acontece entre os dias 
24 e 28 de outubro. Serão 
duas turmas: uma no período 
da manhã (das 8h30 às 12h30) 
e outra à tarde (das 14h às 
18h). As inscrições devem ser 
feitas pelo telefone (13) 3229-
3535.

Obrigatória pela NR-5, em em-
presas com até 19 funcionários 
a Cipa deve ter um ‘designado’ 
que responda pelas atribuições 
da comissão interna. Empre-
sas com 20 ou mais devem se-
guir um procedimento especial 
para constituição do grupo. 

O curso abrange temas como 
combate ao incêndio, elabora-
ção de mapa de risco, trabalho 
em equipe, primeiros socorros 
e doenças sexualmente trans-
missíveis. 

Multas

As punições pelo não cumpri-
mento da NR-5 estão detalha-
das na norma NR-28. Dentre 
as infrações mais comuns, 

Cipeiros enfrentam grandes desafios

Último curso de Cipa no ano, no Resan, será entre 24 e 28 de outubro

estão a não constituição da CIPA; 
dispensa arbitrária ou sem justa 
causa de empregado eleito para a 
CIPA;  não realização das reuniões 
ordinárias; não promoção do treina-
mento para os cipeiros; descarte dos 
documentos relativos à eleição dos 
cipeiros (deve ser guardado por um 
período mínimo de 5 anos). 

Cada infração tem um nível (de 1 a 
4), e o valor da multa varia de acordo 

com o número de funcionários. Por 
exemplo: o valor mínimo a ser pago 
por um posto que tenha de 1 a 10 
empregados e cometeu uma infração 
nível 3, como “não realizar reuniões 
ordinárias”, é de R$ 1.691,00. 

Já um posto que tenha de 26 a 50 
empregados e cometa uma infra-
ção também de nível 3, como “não 
promover treinamento aos cipeiros” 
pagará no mínimo R$ 2.496,00.



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 No primeiro semes-
tre de 2016, a ANP 
realizou 9.709 ações de 
fiscalização relativas ao 

setor de abastecimento. O número 
representa um aumento de 29,5% 
com relação ao mesmo período 
de 2015, quando foram realizadas 
7.495 ações. As cinco principais 
motivações de autuações foram: 
não cumprir notificação da ANP; 
não atender a normas de seguran-
ça; não prestar informações ao con-
sumidor; equipamento ausente ou 
em desacordo com a legislação; e 
comercializar ou armazenar produto 
não conforme com a especificação. 

ANP 2 A Artesp (Agência 
Reguladora de Trans-
portes do Estado de 
SP) divulgou uma lista 

com todos os 395 pontos de pa-
rada e serviços ao longo de seus 
6,4 mil quilômetros de rodovias 
concedidas paulistas. Do total 
de postos instalados, 280 deles 
disponibilizam 12.837 vagas de 
estacionamento para motoristas 
de caminhão. De maneira geral, 
são pátios iluminados com portaria 
de controle de entrada e saída; 
posto de combustível anexo com 
serviços de atendimento de emer-
gência; lanchonete; banheiros; 
etc. Para consultar, acesse:http://
www.artesp.sp.gov.br/

PONTO DE PARADA

3 O Resan firmou uma parceria 
com a Plumas Assessoria 
para oferecer aos associados, 
gratuitamente, consultoria 

contábil e fiscal. Os plantões no Resan 
acontecerão quinzenalmente, sempre das 
10h às 17h. Faça o agendamento de sua 
consulta npelo telefone (13) 3229-3535.

CONSULTORIA FISCAL

4 O Conselho Nacional de Política 
Fazendária (Confaz) prorroga a 
obrigatoriedade da informação 
do código CEST nos documen-

tos fiscais, através da publicação no Diário 
Oficial da União (DOU), de 13 de setembro 
de 2016. Dessa forma, o Convênio ICMS 
92/15 se tornará obrigatório nas notas 
fiscais a partir de 1º de julho de 2017.

CEST

LAVA-RÁPIDO

5 O Gás Natural Veicular (GNV) segue 
competitivo em todo o País. Dos 16 
estados que compõem o estudo da 
Associação Brasileira das Empresas 

Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás), realizado 
na segunda quinzena de agosto, 14 registraram, para 
quem usa o GNV, uma economia igual ou superior 
a 50% ante o etanol. O maior grau de economia do 
GNV, ante o etanol, foi registrado no Rio de Janeiro 
com 62%. Em São Paulo, a economia é de 50%.

GNV
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6 Foi firmado o acordo que definiu o Termo Aditivo da 
Convenção Coletiva de Trabalho da categoria de 
Lava-Rápidos para 2016/2017. Houve reajuste de 
9,78% nos salários dos empregados, passando o 

piso salarial para o valor de R$ 1.010,00 a partir de 01/09/2016.
O auxílio refeição será de R$ 15,00 por dia trabalhado. O segu-
ro de vida em grupo passou a ser de R$ 15.143,43 para morte 
natural, invalidez total ou parcial permanente e R$ 30.286,87 
para morte acidental. Já o auxílio funeral passa a ser de R$ 
1.840,95. A Contribuição Negocial Patronal passa a ser de R$ 
226,00 com vencimento em 30/11/2016.
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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




