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José Camargo Hernandes
Presidente do Resan

Pelo fim do populismo

E

Editorial

Em 1º de janeiro de 2017 fará 15 anos desde que a 
Lei Federal nº 9.478 entrou em vigor e estabeleceu a 
liberdade de preços dos combustíveis no Brasil. Da 
exploração ao refino e da distribuição à revenda, nem 
o diesel, gasolina ou outro combustível é tabelado. 
Mas o que vimos em meados de outubro, quando o 
presidente da Petrobras anunciou a redução do preço 
dos derivados de petróleo nas refinarias, não foi uma 
tentativa de controlar o mercado?

No jogo de números que se criou a partir do dia 
14 de outubro, os maiores prejudicados foram os 
35 mil postos espalhados pelo País. Além de o 
anúncio da redução de 3,2% na gasolina e 2,7% no 
diesel não resultar em benefícios para o bolso do 
consumidor, nós, revendedores, ainda ficamos com 
a má fama de nos apropriarmos dos R$ 0,05 por 
litro a que o cliente teria direito, segundo o anúncio.

Todos sabemos que o comércio se baliza na 
concorrência. Ou seja, embora o posto não seja 
obrigado a repassar o desconto, há o interesse 
em reduzir o valor para atrair o consumidor.

Eu e tantos outros presidentes de sindicatos do 
segmento de Norte ao Sul do Brasil recebemos 
pressão de todos os lados. Nem mesmo a im-
prensa foi atrás da lei que regula o mercado para 
relembrar da liberdade de preços.

Adotar uma política intervencionista no mercado não 
é a solução para os problemas da estatal. Postos 
& Serviços traz nesta edição um artigo publicado 
no jornal A Tribuna do dia 30 de outubro, em que 
expliquei aos leitores que nós não somos os ‘vilões 
desta história’. É importante que todos leiam para ter 
argumentos ao ser questionado por algum cliente 
inconformado com o aumento dos preços. 

No dia 5 de novembro, um artigo no jornal O Esta-
do de S.Paulo traduz exatamente o que defende-
mos. Assinado por Adriano Pires, diretor do Centro 
Brasileiro de Infraestrutura (CBIE), um dos mais 

respeitados analistas nacionais do mercado de 
petróleo e derivados, o texto é claro: “No Brasil a 
tradição sempre foi usar os preços dos combustí-
veis para fazer populismo e controlar a inflação”.

A chamada “síndrome do controle de preços do PT” 
teve, na opinião de Pires, consequências graves. 
“Sendo monopolista e tendo o governo como principal 
acionista, a empresa (Petrobras) continuou a ser usa-
da de forma populista para atingir os objetivos do go-
verno, deixando de lado o que acontecia no mercado. 
Na realidade, nunca na história do Brasil e da Petro-
bras os preços foram tão controlados como durante 
o primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff. O 
curioso, para não dizer trágico, é que o governo usou 
o monopólio para quebrar a empresa monopolista. As 
perdas da Petrobras (...) atingiram algo em torno de 
US$ 40 bilhões no período 2010/2014”.

A comparação do analista entre o combustível e 
o pãozinho é a cereja do bolo deste artigo. Disse 
ele: “Imaginem se os produtores de trigo, por cau-
sa de mudanças de preços, começam a anunciar 
pelos jornais o quanto vai cair ou subir o preço do 
pão nas padarias”.

É justamente isso que temos defendido. Nin-
guém tem o poder de interferir na sua margem de 
revenda. Cabe ao posto apurar quantos ‘centavos’ 
precisa colocar sobre cada litro de combustível 
adquirido para fazer frente às despesas com alu-
guel, água, luz, salários dos funcionários, normas 
dos ministérios do Trabalho e Meio Ambiente e 
outros insumos inerentes ao negócio.

Depois deste episódio lamentável, vamos esperar 
pelo próximo anúncio da Petrobras, que fará a revi-
são dos preços a cada 60 dias, sempre de acordo 
com a cotação do barril do petróleo no mercado 
internacional. Torço para que da próxima vez o 
populismo seja deixado de lado. 

Até o mês que vem!



POSTOS & SERVIÇOS  |  05

Muito se tem falado da exi-
gência prevista na Portaria 

1.109, do Ministério do Traba-
lho, em vigor desde o dia 22 

de setembro, para que os pos-
tos troquem as atuais bombas 
de combustíveis num perío-
do de seis a quinze anos por 

equipamentos mais modernos 
com sistema de recuperação 

de vapores. 

Mas é só isso? 

A nova portaria traz obrigações que vão 
além de investimentos em novas bombas 
ou dispositivos como o de recuperação de 
vapores. Além das regras para lavagem 
de uniformes dos frentistas e da reafirma-
ção de que combustíveis com benzeno só 
podem ser comercializados fora do tanque 
em galões certificados pelo Inmetro, a por-
taria reúne medidas que até então eram 
consideradas recomendações. 

Uma delas é o abastecimento do tanque 
apenas até que a trava de segurança da 
bomba seja acionada. Ou seja, fica proi-
bido em todo território nacional abastecer 
o veículo, após o acionamento do gatilho. 
Os postos terão um ano para se adaptar à 
nova regra, ou seja, até o dia 22 de setem-
bro de 2017. 

Confira outros itens da portaria. “É impor-
tante que todos os associados reúnam 
suas equipes para explicar detalhada-
mente o que pode ou não fazer a partir de 
agora. Com exceção da substituição das 
bombas e da trava automática ao abaste-
cer, as demais medidas já estão em vigor”, 
explica o advogado trabalhista do Sindi-
combustíveis Resan, Rodrigo Julião. 

 para hábitos 
antigos 
em postos

Cartão 
vermelho
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Uniformes limpos 
Os postos de combustíveis passam 
a ser responsáveis pela higieniza-
ção dos uniformes dos frentistas. 
A lavagem deve ser feita pelo menos 
uma vez por semana. Também devem 
estar disponíveis no posto conjuntos 
de uniforme extra em quantidade su-
ficiente para pelo menos um terço do 
efetivo dos trabalhadores em atividade 
expostos a combustíveis líquidos con-

tendo benzeno. O objetivo é ter peças para troca imediata em situações nas 
quais seu uniforme venha a ser contaminado por combustíveis. 

Armazenamento de Amostras
As amostras de combustíveis líquidos contendo benzeno 
e que são coletadas para os testes de qualidade devem 
ficar em uma área exclusiva de armazenamento. É pre-
ciso que o local tenha ventilação e temperatura adequa-
das e afastada de outras áreas de trabalho, dos locais de 
refeição e de vestiários. 

Trava de segurança ao abastecer
Postos têm um ano (até 22/09/2017) para se adaptar à proibição de abaste-
cer o veículo após o acionamento da trava de segurança da bomba. 

Protetor de Respingo 
Postos devem utilizar apenas materiais que tenham sido projetados para a con-
tenção de respingos (protetores de respingo) e extravasamentos de combus-
tíveis líquidos contendo benzeno durante o abastecimento e outras atividades. 

Fim da flanela e panos 
Está proibido o uso de flanela, estopa e tecidos 
similares para a contenção de respingos 
e extravasamentos no abastecimento.

Tolhas de Papel Absorvente 
É permitido apenas o uso de toalhas de papel absorvente para a limpeza de 
superfícies contaminadas com combustíveis líquidos contendo benze-
no. O trabalhador deve usar luvas impermeáveis. O papel deverá ser utiliza-
do uma única vez e, depois, ser acondicionado para descarte em recipiente 
apropriado, que deve estar disponível próximo à área de operação.

Fim da chupeta  
com mangueira 

Fica vedada transferência de 
combustível líquido contendo 
benzeno de veículo a veículo ou 
de quaisquer recipientes para 
veículo automotor com uso de 
mangueira por sucção oral.

Saúde
 

Os trabalhadores também terão 
que realizar, com frequência 
mínima semestral, hemogra-
ma completo com contagem 
de plaquetas e reticulócitos, 
independentemente de outros 
exames previstos no Programa 
de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional (PCMSO). Todos os 
exames terão quer ser cataloga-
dos e entregues ao trabalhador 
num prazo máximo de 30 dias, 
após a emissão dos resultados. 
Ao final do contrato de trabalho, a 
série histórica dos hemogramas 
deve ser entregue ao trabalhador.

Ar condicionado
Os sistemas de climatização 
que captam ar do ambiente ex-
terno ou outro de igual eficiência 
devem ser instalados de forma 
a evitar a contaminação dos 
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ambientes internos por vapores 
de combustíveis contendo benze-
no provenientes daquelas áreas.

EPI 

Com exceção 
das operações 
de estaciona-
mento do caminhão, aterramento e 
conexão via mangotes aos tanques 
subterrâneos e abastecimento (de 
veículos e recipientes certificados), 
os trabalhadores que realizarem as 
demais atividades, inclusive, descar-
ga selada, devem utilizar equipamen-
to de proteção respiratória de face 
inteira, com filtro para vapores 
orgânicos e fator de proteção não 
inferior a 100, assim como, equipa-
mentos de proteção para a pele.

Fornecedores 
e Terceirizados
Serviços de terceiros devem ser 
executados apenas por empresas 
que cumpram medidas de Se-
gurança e Saúde no Trabalho. A 
exigência deve constar em con-
trato. Os postos também devem 
fornecer às contratadas informa-
ções sobre os riscos potenciais e 
medidas preventivas de exposição 
ao benzeno. Os trabalhadores ter-
ceirizados deverão ser informados 
sobre os riscos que possam afetar 
sua segurança e saúde, bem 
como as medidas preventivas. 

Mais um curso 
Os postos têm até setembro de 
2018 para capacitarem os traba-
lhadores que exercem atividades 
com risco de exposição ocupa-
cional ao benzeno. O curso, que 

terá carga horária de 4 horas e deverá ser renovado a cada dois anos, dará 
orientação sobre o risco de exposição ao benzeno, conceitos básicos sobre 
monitoramento ambiental, biológico e de saúde, além de informações sobre 
sintomas e sinais de intoxicação ocupacional pelo produto.

Sinalização referente ao Benzeno 

Os postos devem manter sinalização, em local 
visível, na altura das bombas de abastecimento de 
combustíveis líquidos contendo benzeno, indicando os 
riscos dessa substância, nas dimensões de 20 x 14 cm 
com os dizeres: “A GASOLINA CONTÉM BENZENO, 
SUBSTÂNCIA CANCERÍGENA. RISCO À SAÚDE.” A 
medida visa conscientizar o trabalhador e a sociedade 
sobre os riscos de contaminação pelo benzeno contido na gasolina.

Bicos Automáticos 
Todas as bombas de abastecimento de combustíveis líquidos contendo 
benzeno devem estar equipadas com bicos automáticos. 

Medição de tanques 
Postos em operação e que já possuem tanques de armazenamento com 
viabilidade técnica para instalação de sistemas de medição eletrônica devem 
instalar o sistema eletrônico de medição de estoque. Estão inseridos neste 
item os estabelecimentos cujos tanques possuem boca de visita e que já 
realizaram obras para adequação ambiental. 
Os demais devem adotar o sistema eletrônico 
de medição de estoque quando da reforma 
com troca dos tanques de armazenamento. 
Enquanto a medição for feita com régua, é 
obrigatória a utilização dos EPIs (máscara 
respiratória de face inteira, com filtro para 
vapores orgânicos e fator de proteção não 
inferior a 100, assim como, equipamentos de proteção para a pele).

Galão certificado
Fica vedada a comercialização de combustíveis líquidos contendo benze-
no em recipientes que não sejam certificados para o seu armazenamento.

Sistema de Recuperação de Vapores 
É obrigatória a instalação de sistema de recuperação de vapores nos bicos 
de abastecimento das bombas de combustíveis líquidos contendo benzeno. 
O sistema irá direcionar esses vapores para o tanque de combustível do 
próprio posto ou para um equipamento de tratamento de vapores.
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Um dos principais 
pensadores brasileiros, 
o historiador, filósofo e 
professor da Unicamp 
Leandro Karnal estará 
presente no 5º Encontro 
dos Revendedores de 
Combustíveis do Su-
deste (5º Ercom), que 
acontecerá nos dias 23 
e 24 de novembro, no 
Hotel Royal Palm Plaza, 
em Campinas. O evento, 
cuja primeira edição foi 
realizada em Santos em 
2012, é uma promoção 
conjunta do Resan, Re-
cap, Sindilub, Minaspe-
tro,  Sindicomb/RJ, Sin-
destado/RJ, Sindipostos/
ES e Fecombustíveis.

O 5º Ercom ocorrerá pa-
ralelamente ao 3º Encon-
tro Nacional dos Reven-
dedores Atacadistas de 
Lubrificantes (Ealub).

O atual cenário econô-
mico e os impactos no 
setor serão debatidos 
pelos principais nomes do 
mercado de combustíveis 

e lubrificantes.  Ricardo 
Amorim, economista e 
integrante do Manhattan 
Connection (Globo News) 
abordará na abertura do 
encontro, no dia 23, às 18 
horas, “as oportunidades 
que a crise traz”.

No dia seguinte, um 
dos convidados  será  o  
jornalista  William  Waa-
ck que mediará o painel 
sobre as “Projeções para 
o futuro da economia 
brasileira”, com a partici-
pação  de José Roberto 
Mendonça de Barros, 
economista e articulista 
do Jornal O Estado de 
São Paulo, Zeina Latif, 
economista chefe da XP 
Investimentos e colunis-
ta da Agência Estado e 
Carlos Thadeu de Freitas 
Gomes, economista 
chefe da Confederação 
Nacional do Comércio 
- CNC e ex-diretor do 
Banco Central.

Leandro Karnal encerra o 
evento falando de ética. 

“A cabeça que encontra a solução, 
é a mesma que elabora o problema”, 
Leandro Karnal

5º Encontro de Revendedores 
do Sudeste será em Campinas

O economista Ricardo Amorim 
falará sobre as oportunidades 

trazidas pela crise

As inscrições devem ser feitas diretamente no 
site do evento www.ercom.ealub.org.br.

Ainda durante o encontro 
será realizada uma Feira 
de Negócios, com a pre-
sença de diversos exposi-
tores, que apresentarão 

novos produtos e serviços 
para os setores.

Programação
Dia 23
18h – Oportunidades que a 
crise traz para o mercado de 
combustíveis e lubrificantes - 
Ricardo Amorim

Dia 24
9h – Panorama político-eco-
nômico do Brasil, com William 
Waack
9H30 – Painel Projeções para o 
Futuro da Economia Brasileira 
Mediador William Waak
Participantes: José Roberto 
Mendonça de Barros, econo-
mista, articulista do Jornal O 
Estado de São Paulo; Zeina 
Latifi, economista e colunista 
do Broadcast da Agência Es-
tado; Carlos Thadeu de Frei-
tas Gomes. economista-chefe 
da Confederação Nacional do 
Comércio-CNC e ex-diretor do 
Banco Central

11h – Palestra Atuação Em-
presarial no Direito da Con-
corrência, com Arthur Villamil 

Martins, advogado e consultor 
jurídico da Fecombustíveis para 
assuntos de Direito Econômico, 
Concorrencial e de Regulação 
Econômica
13h45 – Painel Meio Ambiente 
- Logística reversa 
Mediador José Roberto Burnier, 
jornalista da TV Globo
Participantes: Cristiane Soa-
res, Assessora de Gestão das 
Representações da Confedera-
ção Nacional do Comércio; Ezio 
Antunes, diretor do Instituto 
Jogue Limpo; Walter Françolin, 
diretor-executivo do Sindicato 
Nacional da Indústria do Rer-
refino de Óleos Minerais – Sin-
dirrefino; e representante do 
Ministério do Meio Ambiente.

15h – Mesa executiva Tendên-
cia do Mercado de Combustí-
veis, Lubrificantes e Aditivos

17h – Palestra Ética
Palestrante: Leandro Karnal, 
historiador e professor doutor 
da Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP)
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Preços

O receio dos representantes da revenda é que sobre para o dono do 
posto se explicar permanentemente já que faz parte da nova política 

da empresa rever as planilhas a cada 30 ou 60 dias. “Caberá sempre ao 
dono do posto, que está nas pistas em contato direto com o consumidor, 

explicar o que faltará às autoridades dizer”?, pergunta Hernandes.

“Não somos vilões”
 Desde o anúncio da Petrobras sobre as mudanças a 
sua política de preços, no dia 14 de outubro, o varejo 
de combustíveis foi pressionado à exaustão com co-
branças quanto à redução do preço da gasolina e do 
diesel nas bombas. Devido aos custos mais elevados 
do etanol anidro e do biodiesel que impactam direta-
mente no custo final dos dois combustíveis, os postos 
não receberam carregamentos com menor preço e 
acabaram acusados injustamente pelo não repasse 
de custos da Petrobras ao consumidor.

Sindicatos da revenda de todo o País, como o 
Resan, e a Fecombustíveis, passaram o mês de 
outubro explicando à imprensa o porquê de o va-
lor do litro na bomba não ter seguido as previsões 
feitas pela Petrobras. Mais uma vez na história 
recente do País, ficamos com o título injusto de 
‘vilões’ do mercado. 

Isso porque ao mesmo tempo que o presidente 
da estatal, Pedro Parente, anunciou a redução 
de 3,4% para a gasolina e 2,7% para o diesel nas 
refinarias, ele também se adiantou em prever o 
quanto os produtos cairiam para o consumidor 
final: 1,4% na gasolina e 1,8% no diesel, o que re-
presentaria R$ 0,05 por litro em ambos os casos.

Quem errou? 
A Petrobras, as 
distribuidoras 
ou os postos 

revendedores? 
“O presidente da Petrobras, Pedro Parente, não 
pode afirmar o valor exato da queda ou aumento 
dos preços nas bombas. Não há tabelamento e 
nada que obrigue a distribuidora ou o revendedor 
a praticar a redução calculada pela Petrobras no 

preço final”, explicou o presidente do Resan, José 
Camargo Hernandes. 

O sindicato aproveitou o primeiro episódio de 
redução de preços provocada pela nova política 
da Petrobras para informar à opinião pública e 
mesmo aos profissionais de imprensa que o preço 
dos combustíveis no Brasil é livre desde 2002. 

Além disso, dez dias depois do anúncio da estatal, 
o Centro de Estudos Avançados em Economia Apli-
cada (Cepea/Esalq) anunciou que o preço do eta-
nol anidro, que é misturado em até 27% na gasoli-
na, passou de R$ 2,0292, em média na semana de 
14 de outubro, para R$ 2,1081 no dia 21, o maior 
valor absoluto em mais de cinco anos, ou desde a 
semana encerrada em 29 de abril de 2011, quando 
foi negociado a R$ 2,3815, em média. Desde 13 de 
maio deste ano, auge da safra da cana de açúcar, 
até o dia 21 de outubro, o reajuste chegou a 33%.

Além disto, o biodiesel – que é adicionado em 7% 
no óleo diesel – ficou 19% mais caro último leilão 
promovido pela ANP, o que também impactou o 
preço de bomba logo após o anúncio da Petrobras. 

O que vem pela frente?
A estatal decidiu acompanhar a cotação interna-
cional do petróleo. “Desta primeira vez, a medida 
foi vista pelos brasileiros como positiva porque a 
revisão dos valores implicou em queda do preço. 
Mas e quando o barril do petróleo subir”?, ques-
tionar José Camargo Hernandes, presidente do 
Sindicombustíveis Resan. Vale destacar que entre 
2011 e agosto de 2014, o produto chegou a ser 
comercializado entre US$ 100 e US$ 120 dóla-
res. Na cotação do dia 19 de outubro deste ano, 
chegou a US$ 52. 
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Gasolina pode receber alíquota 
PIS/Cofins do etanol em 2017

Preços

O setor produtivo de etanol quer 
que a recomposição do PIS/Cofins, 
de R$ 0,12 por litro do hidratado 
a ser cobrada a partir de 1º de 
janeiro de 2017, seja transferida 
para a gasolina. A tese defendida 
pelos usineiros é que, ao transferir 
a alíquota para o combustível deri-
vado de petróleo, o governo estaria 
incentivando o consumo do etanol 
e se aproximando mais das metas 
de redução de emissões previstas 
no acordo climático da COP-21.

Atualmente, a alíquota de PIS/Co-
fins para o combustível fóssil varia 
de R$ 0,28 por litro da gasolina C 
(com 27% de anidro) a R$ 0,38 por 
litro da gasolina A (sem mistura). Se 
a reivindicação vingar, a alíquota do 
PIS/Cofins da gasolina passaria a 
entre R$ 0,40 e R$ 0,50 por litro.

Segundo declarações de uma fonte 
do conselho da União da Indústria 
de Cana-de-Açúcar (Unica) ao 
jornal O Estado de S. Paulo, o setor 
de etanol “aceitaria até mesmo 
pagar uma parte pequena de PIS/
Cofins, de R$ 0,02 por litro, desde 
que a gasolina arcasse com os R$ 

0,10 por litro restantes”. 

“O Ministério da Fazenda não abriu 
mão até agora da recomposição 
do PIS/Cofins porque precisa de 
receita em 2017, mas as propostas 
caminham no sentido de onerar a 
gasolina”, relatou a fonte ao Broad-
cast, sistema de notícias em tempo 
real do Grupo Estado. 

Segundo o Levantamento de 
Preços da ANP, o preço médio 
da gasolina C entregue pelas 
distribuidoras nas duas semanas 
seguintes após o anúncio da 
Petrobras de redução do valor 
do litro da gasolina nas refinarias 
aumentou nas cidades de Gua-
rujá, Itanhaém, Praia Grande, 
Santos e São Vicente. 

Em Santos, por exemplo, na 
semana entre 2 e 8 de outubro, 
o preço médio da distribuidora 
era de R$ 3,051. Já entre os dias 
23 e 29 de outubro, a  pesquisa 
apontou R$ 3,098.  O aumento 
é de 1,5%, justamente o percen-
tual que a Petrobras estimou de 
queda nas bombas. São Vicente 
e Guarujá foram as cidades 
da base do Resan que tiveram 
maior aumento, respectivamen-
te, no preço médio das distribui-
doras, de 4,4% e 4%. 

Pesquisa de Preços da 
ANP mostra aumento



U

12  |  POSTOS & SERVIÇOS

Comportamento

Um projeto de lei pretende aca-
bar com a produção, circulação 
e uso do dinheiro em espécie no 
Brasil. Alguns países já têm ini-
ciativas para que o papel-moeda 
deixe de circular. Contudo, será 
que os brasileiros estão prontos a 
realizar 100% das transações de 
forma digital? Será que o reven-
dedor de combustíveis ainda 
precisa do dinheiro em papel em 
seu dia a dia?

“Como empresário, sou favorável 
à lei, pois tenho um gasto men-
sal de R$ 10 mil com sistema de 
monitoramento, recolhimento de 
valores e segurança. São gas-
tos que poderiam ser cortados”, 

comenta Giuliano Gomez, proprie-
tário do Auto Posto Fórmula 3.

João Jorge Goncalves Guedes, 
proprietário do Auto Posto Tambu-
rello, se preocupa com o possível 
aumento das taxas. “O problema 
serão as taxas, que, obrigatoria-
mente, repassaremos ao consu-
midor. Em termos operacionais, a 
ideia é ótima, pois deixa de mexer 
com numerário e aumenta a segu-
rança. Hoje não se pode ficar sem 
um segurança no posto”.

Marcello Francisco Ameixeiro, 
proprietário do Super Posto 800 
milhas, acha muito difícil que a lei 
seja aprovada. “Muitas pessoas 
ainda não se adaptaram com tran-

sações on-line. Mas para o posto 
pode ser bom. Trabalhar só com 
cartão traz menos risco quando se 
trata de segurança”. 

Maria Cristina Gonçalves, do 
Auto Posto Ferry Boat, alerta para 
outra questão: trabalhar só com 
cartão requer capital de giro das 
empresas. “Acabar com o dinheiro 
traz outro problema. Claro que as 
questões de segurança contam, 
mas a empresa precisa ter uma 
boa economia. O retorno do paga-
mento feito no crédito demora até 
40 dias para cair na conta. É uma 
proposta que precisa ser bem 
analisada, pois cada negócio tem 
a sua realidade”.

Viveríamos sem
dinheiro?
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A circulação de dinheiro tem diminuído no Brasil, segun-
do o Relatório de Vigilância do Sistema de Pagamentos, 
divulgado pelo Banco Central. As estatísticas sinalizam 
para o processo de substituição papel pelos meios eletrô-
nicos. O fato é comprovado pelas operações de saque de 
numerário. Mesmo se mantendo praticamente estável no 
comparativo entre 2015 e 2014, o valor retirado na boca 
do caixa ou nos terminais 24 horas caiu 4,5%.

Com isso, cresce a utilização dos cartões de crédito e débi-
to. O faturamento no crédito em 2015 foi de R$ 678 bilhões 
- aumento de 9% no comparativo com 2014. No débito, o 
crescimento foi de R$ 390 bilhões - aumento de 12%. 

Já as transações (número de operações) com crédito 
somaram R$ 5,7 bilhões (+3%), enquanto  no débito tota-
lizam R$ 6,5 bilhões (+15%).

Os cheques continuam registrando queda. Em 2015 fo-
ram emitidos 12% menos de cheques do que em 2014. 

Internet
Já as transações feitas pela internet, aquelas efetuadas 
por meio de smartphones e tablets (dispositivos móveis) 
representam 60% do volume comercializado na rede. O 
percentual mais do que dobrou em relação a 2014.

Na revenda de combustíveis
A tendência nacional de substituição de dinheiro por 
cartões se aplica nos postos de combustíveis da base do 
Sindicombustíveis Resan. O maior ou menor percentual 
está sempre vinculado à localização do estabelecimen-
to. No Auto Posto Tamburello, em Santos, dinheiro vivo 
representa 35% do volume diário de vendas; o restante é 
em cartão. Cheque praticamente desapareceu do caixa.

No Auto Posto Fórmula 3, também em Santos, 20% do 
faturamento entra em dinheiro. O restante é pago em 
cartão e faturado. No Auto Posto Ferry Boat, na Ponta da 
Praia, o percentual chega a 40%.

Projeto
O objetivo do PL 48/2015, do deputado Reginaldo Lopes 
(PT-MG), é que os meios digitais sejam responsáveis por 
100% das transações. Com isso, seria possível diminuir a 
violência, corrupção e até mesmo a lavagem de dinheiro. 

Comportamento

Cai circulação de 
cédulas no País



Diversão
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Resan, Costa Mar e Porto Seguro no cinema

Uma sessão de cinema ex-
clusiva para associados ao 
Resan comemorou uma o 

sucesso de uma das parcerias 
mais antigas do sindicato e 
também o aniversário de 78 
anos de fundação da Costa 
Mar Corretora de Seguros.
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Novembro Azul

CCuidar da saúde também é coisa 
de homem! A edição deste ano, 
a campanha Novembro Azul quer 
chamar a atenção exatamente 
daqueles que evitam ir ao médi-
co. O objetivo é levar informação 
e reduzir os números de mortes 
pelo câncer de próstata, que é o 
segundo mais comum entre os 
brasileiros. 

De acordo com o Instituto Na-
cional do Câncer (INCA), são 
estimados mais de 61 mil novos 
casos da doença em 2016, e 
quase 14 mil mortes. Uma a cada 
40 minutos. 

Se detectada no início, as chan-
ces de cura da doença chegam 
a 96%, enquanto no estágio 
avançado, diminuem para 10% 
a 20%. Por isso, a importância 
das campanhas para estimular os 
homens com mais de 50 anos a 
fazerem, anualmente, exames de 
toque e PSA.

Prevenção
A doença surge quando as 
células da próstata (glândula do 
sistema reprodutor masculino) 
começam a se multiplicar de 
forma desordenada. 

Na fase inicial, o paciente não 
apresenta sintomas, que só apa-
recem quando quase 95% dos 
tumores já se estão avançados.

Exames
O exame de toque retal não 
é suficiente e nem conclusivo 
no processo de investigação 
de câncer de próstata. Quan-
do associado ao exame PSA 

Câncer de próstata mata um homem 
a cada 40 minutos no Brasil

(antígeno prostático específico), 
a dupla oferece 92% de acerto 
no diagnóstico. Quanto maior o 
nível de PSA no sangue, maior 
também é a chance de o pacien-
te ter a doença.

De acordo com o médico urolo-
gista e ultrassonografista Leo-
nardo Piber, do CDB Medicina 
Diagnóstica, em São Paulo, é 
fundamental que homens entre 
50 e 75 anos se submetam a 
esse simples rastreamento todos 
os anos.

“Há casos de pacientes com 
exame de toque alterado, ou 
seja, evidenciando nódulo, mas 
que apresentavam um PSA den-
tro dos limites de normalidade. 
Nestes casos, a ultrassonografia 
transretal confirmou a presença 
do nódulo e a biópsia diagnos-
ticou câncer. Isso ressalta a 
extrema importância do exame 
de toque. Sabemos que o habi-
tual é ocorrer alteração do PSA, 
mas há casos em que isso não 
acontece”, diz Piber. 



Antônio Carlos Menezes 
Auto Posto Caverna de Eldo-
rado - Eldorado 

Manuel Enriquez Casal 
Rede Clean Car Santos

   
Aurélio Lopes Rodrigues 

Giuliano Gomez
Auto Posto Fórmula 3  - 
Santos

Rosa Maria Dutra de Almeida 
Auto Posto Agenor de Campos -  
Mongaguá
Auto Posto Flórida Mirim - Mon-
gaguá
Auto Posto Reobote - Itanhaém
   

Fabiana Tasca
Auto Posto Búfalo do Vale 
- Pariquera-açu

   
Mauro Sérgio Gonzalez 
Auto Posto Rede Perso-
nalytte - Praia Grande

Super Posto 200 Milhas  - Santos

Mariana Martins Rodriguez 
Portal de Santos Lavagens - Santos
   

Bruno Domingues Rodri-
guez 
Posto Gaivota - Santos
   
Fernando Luiz Tasca
Auto Posto Búfalo do Vale - 
Pariquera-açu

   
Luzia da Conceição Ungheri 
Auto Posto Fórmula 3 - Santos
   
Antônio Samartins
Auto Posto Vale do Itariri 
   
Alexandre Ribeiro Goldoni
Comércio e Serviços Automo-
tivos Tropical - Santos

Conveniência Tropical -  Santos

Marília da Rocha Menezes
AP Caverna de Eldorado

   
Cristiane C. Ignatovitch 
AP Mathias - Cubatão

Renato Monteiro Diogo 
AP Di Mônaco - Praia Grande
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Adelino da Conceição  
Padeiro 
Auto Posto e Centro de Conv. 

Glicério Santista - Santos

Nilo Sérgio Ribeiro F. Silva 
Bomba Campo Grande - Santos
   

Josué Leite de Paula Júnior
Auto Posto Filadélfia de Peru-
íbe - Peruíbe

   
Márcia Mendes Gavazzoni
Auto Posto Lambari - Miracatu
Morada do Sol Auto Posto - 

Miracatu
Posto de Abastecimento Cento e 
Trinta e Sete - Miracatu
   

Maria Odete Cecília Gonçal-
ves Pinto
Auto Posto Ponto de Encon-

tro - Iguape
Auto Posto Postal de Iguape 
   

Haydée da Silva Dutra 
Auto Posto Via Nébias - 
Santos

03Reunião na Federação 
dos Empregados em 

postos do Estado de São 
Paulo para tratar de assuntos 
de interesse da categoria, em 
São Paulo/SP;

10 Reunião com o Sindeg 
para tratar da renova-

ção da Convenção Coletiva 
da categoria de estaciona-
mentos, em Santos/SP;

18Reunião Ordinária do 
Conselho Regional do 

Senac, em São Paulo/SP;

25Reunião do Conselho de 
Representantes da Fe-

combustíveis, em Cuiabá/MT;

26 V Encontro de Reven-
dedores de Combustí-

veis da Região Centro-Oeste, 
em Cuiabá-MT.

16

NOVEMBRO
2ª QUINZENA

Um brinde a você!

Ações / Resan

18

22

03
23

27

30

15

12

24

DEZEMBRO
1ª QUINZENA

01

19

Outubro

10

11

07

04
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O

SAT

O Emissor de Cupom Fiscal (ECF) 
está com os dias contados. In-
dependente da lacração inicial 
do equipamento, o seu uso será 
suspenso a partir de 1º de janeiro 
de 2017, quanto postos de com-
bustíveis apenas poderão adotar o 
Sistema Autenticador e Transmis-
sor (SAT). Este novo sistema envia 
os arquivos em tempo real para a 
Secretaria da Fazenda  do Estado 
(Sefaz).

Quem descumprir a norma será 
notificado e sofrerá penalidades 
contidas no artigo 527 do regu-
lamento do ICMS de São Paulo. 
Segundo Luiz Rinaldo, diretor da 
Plumas Assessoria Contábil, o va-
lor da multa pode chegar a 150% 
sobre o total das vendas.

“Quem operar com o ECF a partir 
de janeiro terá todos os documen-
tos fiscais invalidados. Ou seja, 
vai trabalhar sem emitir nota fiscal. 
Então, a Sefaz poderá arbitrar o 
lucro, ou seja, considerar o valor 
total das vendas e aplicar a multa. 
Por exemplo, um posto que ven-
deu R$ 530 mil e tiver uma pena-
lidade que implica em multa de 
150% terá que pagar R$ 795 mil 
ao Fisco em um único mês”, diz.

Balanço
No balanço de agosto deste ano, 
segundo a Sefaz, 5.995 aparelhos 
haviam sido instalados nos postos 
paulistas. Desse total, 4.025 estão 
em operação. Na Baixada Santista e 
Vale do Ribeira, havia 232 unidades 
instaladas, sendo 151 em operação.

Prazo está se esgotando

Em 2015, o Sindicombustíveis 
Resan firmou uma parceria com 
a Dimep Sistemas para ofere-
cer aos associados vantagens 
comerciais, entre elas dois anos 
de garantia nos aparelhos SAT 
adquiridos. 

“Por regras estabelecidas pela 
Sefaz, o SAT não possui manu-
tenção. Caso apresente defeito, 
o aparelho deve ser trocado por 
um novo. Nossa garantia cobre 
a troca e a substituição por 
dois anos. Após esse período, 
caso apresente falha, 
o SAT deverá ser 
substituído por um 
novo”, explica Paulo 
Kallas, gerente de 
automação comercial 
da Dimep. 

“Na hora de fazer a 

troca é preciso encerrar a im-
pressora fiscal, fazer a compra 
e ativação do SAT. Os fabrican-
tes do aparelho se preparam 
para oferecer de acordo com a 
demanda. Contudo, se surge 
uma avalanche de solicitação, 
os postos correm o risco de 
ficar sem”, finaliza.

Alerta: quem deixou para a 
última hora para fazer a substi-
tuição corre o risco de ficar sem 
o aparelho antes do prazo final 
dado pela Sefaz. 

Parceria 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 O Instituto Nacional de 
Metrologia, Qualidade 
e Tecnologia (Inme-
tro) publicou no dia 

11 de outubro a Portaria nº 453, 
prorrogando o prazo máximo para 
que os postos passem a utilizar o 
novo modelo da proveta de vidro 
de 100ml. Segundo a publicação, 
a nova data para a exigência será 
04 de junho de 2017. A Portaria 
Inmetro nº 453, que instituiu o 
novo prazo, pode ser acessada no 
Portal Resan, na seção “Legisla-
ção”. O Sindicato recomenda a 
leitura do documento na íntegra.

PROVETA ADIADA 3Para a compra e/ou recarga 
dos cartões da Ticket na base 
territorial do Resan foi nomea-
da como representante regio-

nal a empresa TUPY Cesta Básica, cujo 
telefone é (13) 3222-3061. Identifique-se 
como associado do Resan e usufrua de 
condições comerciais especiais.

TICKET ALIMENTAÇÃO 2

4  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 pelo telefone (13) 3229-3535.

BEBIDA PARA MENORES

AUTORIZAÇÃO PARA POSTOS

5 No dia 21 de novembro, acontece em São 
Paulo o Fórum Nacional de Direito do Con-
sumidor no Mercado de Combustíveis. Será 
das 8h30 às 12h30, no Hotel Renaissance 

(Alameda Santos, 2233, Cerqueira César, SP).  No Fó-
rum, serão discutidas as propostas para a solução dos 
problemas que afetam o consumidor de combustíveis 
em todo o território nacional.  Os interessados devem 
realizar a inscrição, que é gratuita, no site www.fndcc.
com.br. O evento tem apoio da Fecombustíveis. 

FÓRUM
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6 A partir do dia 14 de novembro, as solicitações de autoriza-
ção para funcionamento de posto revendedor só poderão ser 
realizadas por meio do Sistema de Registro de Documentos 
dos Postos Revendedores (SRD-PR), da ANP. O sistema 

permite maior agilidade na análise do pedido e na resposta ao agente 
econômico, bem como economia com autenticações em cartório e 
custos de postagem. Para facilitar o acesso, a ANP elaborou um Manual 
do Usuário, disponível no site www.resan.com/cartilhas.  O sistema vale 
somente para autorização de funcionamento do posto. Para revogação 
de autorização, os pedidos continuarão a ser realizados com documen-
tação em papel, via protocolo na ANP. Dúvidas: 0800 970 0267.

2 O Sindicombustíveis 
Resan acaba de firmar 
um acordo comercial 
com a TICKET SERVI-

ÇOS S/A, fornecedora de cartões 
de vale-refeição. O convênio atende 
o acordo coletivo das categorias 
representadas pelo Resan. É  im-
portante destacar que não é permiti-
do o pagamento deste e de outros 
benefícios trabalhistas em dinheiro. 
Dar o vale-alimentação em espécie 
pode configurar complemento 
de salário e, consequentemente, 
sujeitar a empresa ao recolhimento 
de INSS, FGTS e das demais obri-
gações anexas às folhas salariais 
e também no Imposto de Renda da 
empresa.  

TICKET ALIMENTAÇÃO 1
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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




