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Conveniências
Data de validade, rótulos
e cartazes com valores
nutricionais e formas de
pagamento são alguns
dos itens que não podem
faltar nas lojas. Fiscais
reforçam ações durante o
verão no litoral.
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Definidas regras
para bombas à
prova de fraudes

Uma luta de todos
Onde menos se imagina,
a fêmea do Aedes aegypti
deposita seus ovos e dissemina doenças como a
dengue e as desconhecidas Zika e Chikungunya.
Inclua seus funcionários
em um mutirão diário contra criadouros.
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História
2016 começa sem a
presença do tradicional
Posto Independência no
coração do Gonzaga, em
Santos. Alto custo para
garantir segurança inviabilizou negócio.
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Inmetro pretende implantar as mudanças até o
final do primeiro trimestre de 2016.
Equipamentos com até 12 anos de uso terão
condições de serem adaptados.
Consumidor terá aplicativo para smartphone
para acompanhar o abastecimento on-line.
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EDITORIAL

“Não há crise que
dure para sempre”

O

timismo, fé, trabalho, disposição e
vontade de acertar,
de transformar e
vencer. Talvez, se
começarmos o ano trocando a
palavra crise por “vai dar certo”
podemos, ao menos, cansar menos nossa mente e espírito. Até
porque, não há crise que dure
para sempre. Que 2016 ainda
será difícil, não tenho dúvida.
Lembre-se sempre que uma palavra de incentivo pode ajudar a
virar a mesa, enquanto um olhar
de derrota ou de conformismo
serve apenas para prolongar o
que de pior o Brasil está vivendo.
Estamos num ano de grandes
eventos e novas transformações.
Além das Olimpíadas, no Rio de
Janeiro, teremos eleições municipais, mas será, principalmente,
o desfecho da Operação Lava
Jato e da crise política que deverão dar o tom ao setor público.
Aqui pela Baixada Santista e
Vale do Ribeira, não há grandes
promessas devido à economia
comprometida das prefeituras e
ao desemprego. Por outro lado,
o Réveillon foi uma mostra do
quanto temos de potencial para
atrair turistas e movimentar o
comércio e o setor de serviços.
É lógico que temos que brigar por
mais segurança, fazer com que o
Estado aumente o efetivo policial

José Camargo Hernandes
Presidente do Resan

das cidades, mas ver o turista por
aqui é uma forma de garantir ao
comerciante uma chance a mais
de ‘virar’ seu negócio. Vai de
cada um, no entanto, apostar em
qualidade do atendimento, dos
produtos vendidos e dos serviços
executados.

equipamentos terão que receber
dispositivos que permitirão, inclusive ao consumidor, acompanhar o abastecimento on-line por
meio de aplicativos. Haverá, sim,
despesas para o empresário, que
terá de adaptar as bombas com
os novos equipamentos.

Como revendedor e membro de
um dos segmentos que mais
empregam trabalhadores no
País, eu me coloco ao lado dos
milhões de empresários que
querem e têm condições de
prosperar, mas que exigem reformas profundas para diminuir a
carga tributária sobre as empresas nacionais.

Nesta edição de Postos & Serviços trazemos um alerta quanto
às regras do Código de Defesa do
Consumidor e de leis próprias que
incidem sobre as lojas de conveniência. A fiscalização redobra a
atenção sobre o litoral paulista.
Portanto, verifique sempre a
validade dos produtos, se todos
itens estão com preços e se as
exigências quanto às especificações dos rótulos e tabelas nutricionais estão sendo cumpridas.

Dentre os setores que o Sindicombustíveis Resan representa,
talvez seja o de combustíveis o
que mais sofrerá impactos neste
momento de instabilidades. Há
a ameaça da volta da Cide, o
que deixará o combustível ainda
mais caro. Isso sem contar as
dezenas de obrigações, taxas
e impostos específicos. Começamos janeiro pagando 157%
a mais pela Taxa do Ibama. E
muito mais virá por aí.
Ainda na atividade específica da
revenda de combustíveis, uma
das grandes novidades do ano
será a atualização de uma norma
por parte do Inmetro sobre bombas de abastecimento. O alvo
são as fraudes volumétricas. Os

Também aproveito este espaço
para convocar todos nossos associados para entrarem na luta
contra o mosquito Aedes aegypti. Além da dengue, estaremos
contribuindo para que doenças
novas e ainda desconhecidas
como a Zika e o Chikungunya
não façam vítimas na Baixada
Santista e Vale do Ribeira.
Enfim, assuntos não faltam
para este primeiro editorial do
ano... Minha sugestão é que
façamos deste primeiro trimestre um ‘intensivão’ nos quesitos competência e eficiência.
Vamos em frente!
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Aedes
aegypti

Livre-se dele

S

e antes era preciso um
pneu, garrafa ou uma
caixa d´água descoberta para que a fêmea
do mosquito Aedes aegypti
depositasse seus ovos, agora
por muito menos um local inusitado, mas favorável ao acúmulo
de pequenas porções de água,
vira um criadouro. Tampinhas de
garrafas, cacos de vidro fixados
sobre os muros, fosso de elevadores, frestas de janela, bandeja
coletora de água em aparelhos
de ar-condicionado, postes de
sinalização e até tubulação de
água são capazes de se transformar em berços de mosquitos
transmissores da dengue e de
outras duas doenças novas e
ainda desconhecidas, a zika e o
chikungunya.
Calhas, vasos de plantas e ralos

correspondem a 80% dos focos de
larvas encontrados pelas equipes
de combate à dengue em Santos.
O fato é que o Aedes se adapta
muito fácil a novos criadouros, ou
seja, conforme o homem vai eliminando alguns dos pontos mais
favoráveis ao acúmulo de água
parada, ele segue em busca de
novos locais onde possa proliferar.
O Sindicombustíveis Resan sugere a seus associados que façam
uma busca detalhada em seus
estabelecimentos com objetivo de
eliminar a água parada.
A dica é ainda mais valiosa
levando em consideração que
meteorologistas já anunciaram
que teremos em 2016 um verão
chuvoso e muito quente, condições propícias para a reprodução
do mosquito.

No estabelecimento...
Tambor, bombona, barril e latão
Cobri-los com tampa ou “touca” (confeccionada com tela de mosquiteiro ou
tecido). Se for constatado acúmulo de
água, escovar toda parte interna.
Calhas
Mantê-las sempre limpas, desentupidas
e sem pontos de acúmulo de água
(limpeza periódica, poda de árvores,
nivelamento adequado).
Lajes
Verifique se os pontos de saída de
água estão desentupidos e sem
depressões que permitam acúmulo
de água (limpeza periódica, poda de
árvores, nivelamento com massa de cimento ou temporariamente com areia)
Canaletas de drenagem para água
de chuva
Telar, adicionar sal após cada chuva
ou após escoamento de água de
lavagem do local. Pode-se também
adicionar água sanitária, ou outro desinfetante, sabão em pó ou detergente
semanalmente.

0800 777 9011
comercial@redesoft.com.br
Suporte
24 horas

Sistema

nas nuvens

A melhor ferramenta para administrar

seu posto de onde você estiver.

Pronto para
NFC-e e SAT

.com.br
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Matéria de capa

Mudanças à vista

U

ma das
principais
fraudes
que comprometem
a imagem dos postos de
combustíveis que atuam
regularmente no mercado é a volumétrica. O
Inmetro promete acabar
com as irregularidades
no início deste ano novo,
com a atualização do
regulamento técnico para
montagem de bombas.
As normas de fabricação
destes equipamentos já
estão sendo alteradas e,
pelas novas regras, os
marcadores das bombas
deverão ser lacrados. Um
dispositivo vai atuar como
uma espécie de caixa
preta, registrando todas
as informações. Além
disso, o consumidor poderá baixar um aplicativo
no smartphone e receber
informações on-line sobre
o abastecimento.
O Inmetro trabalha com
a possibilidade de bombas de até 12 anos de
fabricação poderem ser
adaptadas. Postos &
Serviços obteve informações detalhadas sobre a
nova regulamentação.
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Perguntas
Respostas

(Fonte: Inmetro)

Fiscais do Ipem desenvolveram
expertise contra fraudes
volumétricas em bombas

1

As fraudes volumétricas
em bombas de combustíveis são o alvo desta mudança
na norma?
Um dos objetivos do novo
regulamento técnico metrológico de bombas medidoras de
combustíveis líquidos é conferir
maior segurança em tecnologia
de informação ao instrumento,
coibindo a ocorrência de fraudes
no volume abastecido.

2

Quando o Inmetro começou
a estudar a alteração?

O Inmetro iniciou a discussão em
2011.

3

Qual a norma atual que
define os parâmetros das
bombas?
Atualmente, o requisitos a que
devem atender as bombas medidoras de combustíveis líquidos
são exigidos na Portaria Inmetro
n. 23 de 25 de fevereiro de 1985.

4

O que prevê a nova norma
do Inmetro para bombas?

Há uma série de requisitos de
diversas áreas: metrológicos,
segurança, compatibilidade
eletromagnética, segurança de
hardware e software. As maiores
inovações do novo regulamento
são os ensaios de compatibilidade eletromagnética e os requisitos de segurança de software e
hardware.

Em setembro, posto não associado de PG foi flagrado pela fiscalização

A

última interdição de bombas por fraude volumétrica
na Baixada Santista aconteceu em 25 de setembro do ano
passado, quando uma equipe de
fiscalização do Instituto de Pesos
e Medidas do Estado de São
Paulo (Ipem) flagrou um posto de
abastecimento de Praia Grande
que mantinha componentes no
interior das bombas para desvio
de combustível.
No total, a ação fiscalizou 26
bicos de abastecimento, identificando, além de irregularidades
no volume do combustível fornecido ao consumidor, a presença
de dispositivos que não fazem
parte dos equipamentos originais
das bombas de combustíveis,
contendo fortes indícios de fraude para lesar os clientes.
O posto deixava de fornecer até
2,025L a cada 20 litros de com-

bustível ao consumidor, sendo
que o erro máximo permitido
pela legislação é de 100ml. Todas as bombas foram lacradas.
Este foi o sexto posto na Baixada Santista identificados no ano
passado com indícios de fraude
em placas eletrônicas, sendo
dois em Santos, um em São
Vicente, dois no Guarujá, além
deste de Praia Grande, segundo
informações do delegado regional do Ipem em Santos, Luis
Antonio Godinho da Silva.
Ao identificar irregularidades, as
bombas são interditadas e só
podem ser reutilizadas após um
mecânico autorizado fazer os
reparos. O proprietário do estabelecimento tem, a partir da autuação, dez dias para apresentar
defesa. As multas podem chegar
até R$ 70 mil, dobrando em caso
de reincidência.
POSTOS & SERVIÇOS | 07
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Quais pontos são considerados essenciais para combater

as fraudes?
Entre os requisitos essenciais para
segurança do instrumento estão a
exigência de um dispositivo transdutor (pulser) seguro, inviolável, com
criptografia embarcada, que fornecerá
a informação do volume abastecido a
todo o instrumento e a uma interface
externa sem fio que Inmetro, Ipem
e qualquer cidadão poderão utilizar
para verificar, com segurança, o volume abastecido através de um dispositivo móvel como tablet ou celular.

6

Qual previsão para que novas
regras entrem em vigor?

Espera-se que o novo regulamento
seja publicado no primeiro trimestre
(de 2016).

7

O consumidor poderá atuar
como fiscal durante o abasteci-

mento a partir de um aplicativo de
smartphone. Como será possível?
O novo regulamento prevê que a
medida de volume seja assinada
digitalmente, o que impedirá sua adulteração, mesmo que essa informação
transite por um canal inseguro. Uma
interface bluetooth disponibilizará esta
informação para agentes do Inmetro,
Ipem e para qualquer cidadão com
um dispositivo que possa parear com
esta interface. Software desenvolvido
pelo Inmetro verificará o volume de
combustível abastecido conjuntamente com assinaturas digitais que
provêm garantia de veracidade dos
dados. Assim, qualquer fraude que
eventualmente altere o mostrador da
bomba será evidenciada pela diferença do aplicativo.
08 | POSTOS & SERVIÇOS
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8

Há alguma minuta da
nova regra que já pode
ser consultada?

tadas? Todos os modelos

Sim, a consulta pública realizada através da Portaria Inmetro
181/2015.

dispositivos?

9

As mudanças foram discutidas com os fabricantes de bombas?
Sim, todo o processo de discussão foi realizado conjuntamente com todos os fabricantes de bombas de combustível
interessados.

10

– até mais antigos – poderão
ser atualizados com os novos
O Inmetro exigirá a conformidade das bombas já instaladas
ao novo regulamento, e todos
os modelos – mesmo os mais
antigos – deverão satisfazer a
totalidade dos requisitos. Se
possível, o fabricante pode
adequar bombas antigas, ou
produzir modelos totalmente
novos. Estamos trabalhando
com prazo de 12 anos para
adequação do parque em cam-

As bombas já instala-

po, a partir da publicação do

das deverão ser adap-

novo regulamento.
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Para guardar na memória
Posto Independência funcionou num dos pontos mais nobres de Santos, no miolo do Gonzaga, desde 1960

É

difícil passar pela Praça da
Independência, em Santos,
e não ver mais aberto o
posto de combustível que ali
funcionou por cinco décadas.
Comandado pela família de Paulo Roberto Carvalho desde 1960, o posto era
referência no bairro do Gonzaga. Marcou
gerações como ponto de encontros de
jovens para o esquenta antes da balada; e
também de idosos, que lá se reuniam para
conversar durante o dia. Mas, em 2016, o
local dará lugar a uma farmácia.
A decisão de fechá-lo não foi fácil. “O
posto estava na minha família há anos.
Começou com meu tio em 1960; meu pai
assumiu em 1977. Infelizmente, a insegurança nos impediu de levá-lo a diante”,
comenta Carvalho, último proprietário do
Posto Independência.
Segundo ele, o negócio era um sonho que
deu certo por muitos anos, mas a criminalidade o afetou. Comércios próximos
sofrem assaltos constantes e o empresário sabia que, em breve, seria o próximo.
“Meu pai já foi assaltado enquanto levava
malote de dinheiro ao banco. Toda vez
que saía com quantia alta ficava apreen-

sivo, com medo de que acontecesse o
mesmo”.
Carvalho tem consciência que, para
um posto de combustível, é primordial
investir em segurança, como implantar
um cofre e contratar empresas terceirizadas para fazer o transporte da quantia. “Mas não tínhamos como arcar com
estes custos”, explica.
Nos últimos anos, o posto perdeu clientes. O motivo, segundo ele, é a oferta
de postos maiores na proximidade e
com mais serviços e produtos. “Não
tínhamos como oferecer a lavagem ou
estacionamento por falta de espaço.
Tinha também o problema da vizinhança, que reclamava de barulho e por isso
tive que fechar a conveniência no período noturno. A junção de diversos problemas culminou na decisão tomada”.
A palavra de ordem, agora, é descansar. Carvalho ressalta que fez o possível
para continuar com o negócio, mas que a
oportunidade de venda foi melhor do que
imaginava. “O posto fez parte da minha
família e deu certo por muito tempo. Guardarei as lembranças boas”, finaliza.
POSTOS & SERVIÇOS | 09
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eSocial é um
dos desafios
em 2016 para
o empresário
brasileiro

O

eSocial dará
mais um ano
para as pequenas empresas
com faturamento anual
de até R$ 78 milhões se
prepararem para a entrega dos arquivos on-line.
O prazo vencerá em janeiro de 2017.
O cronograma da Receita
Federal deve ser mantido,
o que coloca a implantação
e adequação de sistemas
de gestão de pessoal na
lista de afazeres urgentes.
A programação ainda não inclui as empresas tributadas
pelo Simples Nacional, que
terão um calendário específico ainda não divulgado.
Já as empresas que tiveram faturamento anual superior a R$ 78 milhões em
2014 deverão entregar as
informações trabalhistas e
previdenciárias em setembro de 2016.
A declaração incorreta de
uma informação previdenciária pode resultar em multa de 20% a 75% do valor
do INSS que não foi pago
pela empresa.

Acúmulo de função só ocorre com
alteração substancial de atividade

A

cúmulo de função está entre
os pedidos mais requeridos
por ex-funcionários que
recorrem à Justiça em busca de reparações ou indenizações trabalhistas. No entanto, uma recente decisão da Justiça do Trabalho dá uma
nova interpretação para a questão.
Segundo a juíza Carla Priscilla Silva
Nobre, da 4ª Vara do Trabalho de
Manaus, o acúmulo de função só
ocorre quando há alteração substancial em relação à atividade que
consta no contrato de trabalho.
Ela negou pedido de funcionário
de uma empresa do ramo de
metalurgia que informou ter sido
contratado como conferente,
mas que era obrigado a também
exercer a função de operador
de empilhadeira.
A juíza considerou que o trabalho de operador de empilhadeira
é “inerente” à contratação como
conferente. “O reclamante é plenamente habilitado e treinado para
operar empilhadeira, e tal atividade
não é suficiente para um desgaste
na sua saúde física e intelectual,
não justificando qualquer incremento salarial”, disse na decisão.
Na revenda
Segundo o advogado trabalhista Manoel Augusto Mazzeo de

Dupla função é controversa nos tribunais

Barros Filho, do Escritório Jurídico
Freitas & Julião, que assessora o
Sindicombustíveis Resan, os juízes reconhecem a tese de dupla
função apenas no caso em que o
frentista executa função de caixa,
já que esta última é reconhecida
em convenção coletiva de trabalho, com acréscimo de salário.
“Existem inúmeros pedidos nesse
sentido. No entanto, é preciso
observar sempre se as atividades
designadas para o funcionários
estão inseridas na função principal
de frentista”, explica o advogado.
Um exemplo que não configura
dupla função para quem atua
como frentista é a atividade de
troca de óleo.

A recomendação é para
que o associado ao Sindicombustíveis Resan procure seu escritório de contabilidade ou assessoria
contábil para discutir medidas de cumprimento do
eSocial.
10 | POSTOS & SERVIÇOS
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O QUE É FISCALIZADO?
Avisos de proibição
Devem seguir o modelo disponível no site www.resan.com.
br/placas e serem fixados em
locais de ampla visibilidade no
estabelecimento.

Proibição de consumo

Em 4 anos, 275 comércios da
BS e Vale do Ribeira foram
multados pela Lei Seca

M

ais de 65 mil estabelecimentos da Baixada
Santista e do Vale do
Ribeira foram fiscalizados desde que a Lei 14.592, que proíbe
a venda de bebidas alcoólicas
para menores, foi sancionada
pelo Governo do Estado de São
Paulo. De novembro de 2011 a
dezembro de 2015, 244 comércios da Baixada Santista foram
autuados por infringir a lei, contra 31 do Vale do Ribeira.
Revendedores, atenção. Nesta
época do ano é comum ter
megaoperação para apertar
ainda mais as fiscalizações. Os
agentes da vigilância sanitária
e do Procon-SP costumam
atuar à paisana, percorrendo
bares, restaurantes, lanchonetes, casas noturnas e lojas
de conveniência, para verificar
se os estabelecimentos estão
cumprindo a lei.
No início de 2015, mais de 4,5
mil agentes participaram das

Revista Resan JANEIRO.indd 11

fiscalizações em todo o Estado. Até o fechamento desta
edição, não havia sido divulgado o número de agentes que
participarão da megaoperação
em janeiro e fevereiro de 2016.

Lei
É proibido vender, oferecer e
permitir a presença de menores
de idade nos estabelecimentos,
mesmo acompanhados de seus
pais ou responsáveis. Os estabelecimentos infratores estão
sujeitos a multas de mais de R$
100 mil e, no caso de reincidências, podem ser interditados
por 15 a 30 dias e até mesmo
perderem a inscrição no
cadastro de contribuintes do
ICMS. Atenção, pois, além do
álcool, os fiscais também podem observar o cumprimento
da lei antifumo, que proíbe
desde 2009 o consumo do cigarro em ambientes fechados
e de uso coletivo.

Quem vende, oferece, fornece,
entrega ou permite o consumo de
bebida alcoólica por menores de
18 anos em suas dependências
será punido, ainda que não tenha
efetuado a venda para os menores flagrados consumindo bebida
alcoólica no local.

Documento de identidade

Sempre que o consumidor
mostrar interesse em consumir
bebida alcoólica deve ser exigido
o documento de identidade. O
estabelecimento pode recusar
o fornecimento para quem não
apresentar o RG. Importante:
o próprio estabelecimento é
responsável por comprovar aos
fiscais a idade do consumidor
de bebida alcoólica em suas
dependências.

Autosserviços

Em supermercados, lojas de
conveniência, padarias e similares, as bebidas alcoólicas devem
ser expostas em locais próprios,
separados dos demais produtos
colocados à venda. Esses locais
também deverão conter avisos
de proibição em número suficiente para garantir a sua visibilidade
na totalidade dos ambientes do
estabelecimento.
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Conveniências estão atentas
aos prazos de validade

Z

ero. Este é o número de autuação feita pelo Procon em 2015 nos postos de combustíveis e lojas
de conveniência de Santos. O resultado positivo
pode ser atribuído à campanha “De olho na validade”, firmada entre o Sindicombustíveis Resan e o
órgão ligado à Secretaria de Defesa da Cidadania do município, em setembro de 2014. O convênio prevê o fornecimento
de um novo produto de graça ao consumidor caso ele encontre outro igual vencido nas gôndolas.
Rafael Quaresma, coordenador do Procon de Santos, comenta que não houve, ainda, denúncia ou reclamação da
população. “Esse convênio é mais do que positivo. Mostra
que os revendedores estão preocupados com a qualidade de
seus serviços e que respeitam seus clientes”.
O órgão mantém fiscalizações de rotina, mas admite que a
revenda está no caminho certo. “Estamos bem tranquilos, pois
sabemos que os empresários estão atentos a estes itens. É
um segmento altamente acostumado a estas boas práticas.
Nosso papel é, apenas, de retaguarda, pois no momento há
outros pontos que demandam mais a nossa atenção”.
Para ser contemplado pelo convênio, o revendedor deve
assinar um termo à disposição no Resan e manter um cartaz
no estabelecimento. Até o momento, 20 postos e lojas de
conveniência de Santos já aderiram à campanha.

A ideia da campanha deu tão certo que há um
projeto de lei em discussão na Câmara para
implantá-la nos supermercados. Se aprovada, a
lei obrigará os mercados a afixarem um cartaz
com os seguintes dizeres: “Os clientes que encontrarem produtos com data de validade vencida receberão, gratuitamente, outro igual”,
Rafael Quaresma,
coordenador do Procon-Santos
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O

Instituto de Pesos e Medidas (Ipem-SP) é outro
órgão que constantemente fiscaliza postos de
combustíveis. E, assim como o Procon, também não
contabiliza autuação em 2015 nas lojas de conveniência. As
equipes realizam verificação em balanças, fiscalização de
produtos pré-medidos e os fabricados pelo próprio estabelecimento, como pão francês e bolos.
O objetivo é apurar se a quantidade é a mesma informada
no rótulo. “Independentemente se é um produto revendido
ou fabricado pela própria conveniência, nós conferimos
tudo o que é embalado sem a presença do consumidor e
também avaliamos a forma de acondicionamento”.

Isqueiros
No passado, um dos itens bastante autuado era o isqueiro. “Já encontramos muitos produtos falsificados ou sem
o selo holográfico do Inmetro. Hoje é difícil de encontrar,
pois os revendedores estão atentos à procedência”.
Caso seja constatada inconsistência de dados, o produto é
recolhido e o fabricante acionado. “Por isso a importância
da nota fiscal. Assim, o revendedor se isenta da responsabilidade ao informar de quem comprou o produto”, diz Valmir
Ditomaso, diretor de metrologia legal e fiscalização do Ipem.

REDOBRE ATENÇÃO
Data de validade dos produtos. Não só dos
alimentos, como também dos itens vendidos
na pista, como óleo, lubrificantes, limpador,
etc. Estes últimos não têm saída imediata e
o prazo de validade tende a ser maior.
Identificação. Preços devem estar nas
gôndolas ou no produto.
Rótulo. Tudo o que for produzido na loja
de conveniência deve conter informações nutricionais, como a presença de
glúten. Nos embalados, é obrigatório a
presença de um rótulo. Nos produtos
como salgados ou sucos de máquina,
uma espécie de cardápio nutricional
deve estar disponível.
Forma de pagamento. Deve ser informada
de forma clara.
Código de Defesa do Consumidor. É
obrigatória a manutenção de um exemplar
para consulta.

Bombas lideram infrações nas pistas

J

á no segmento de combustíveis, a situação é um
pouco diferente. As infrações mais comuns registradas no último ano foram: selos rompidos; erros
de medição com prejuízo ao consumidor e presença de
corpos estranhos instalados nas bombas.
“Verificamos se as bombas medidoras estão com as
características de fábrica e se fornecem o combustível de acordo com o que marca no visor”, comenta
Ditomaso, do Ipem.
Segundo ele, quando isso ocorre, a bomba é interditada e
o material encaminhado à perícia. Se constatada fraude,
o processo é encaminhado ao Ministério Público. “Não
temos competência para fechar o posto”, ressalta.
POSTOS & SERVIÇOS | 13
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Etanol substituirá
combustíveis fósseis

C

ombustíveis fósseis são o
inimigo número um do planeta? Em dezembro de 2015,
195 países participaram da
21ª Conferência das Partes
(COP21) em Paris, na França, e assinaram o chamado Acordo de Paris, que traz
o compromisso mundial no combate às
mudanças climáticas. Entidades como o
Greenpeace declararam que o acordo para
limitar o crescimento da emissão de gases
de efeito estufa, estabelecendo um teto de
1,5º C para o aquecimento global, representa “o fim da era dos combustíveis fósseis”.

oportunidades para a expansão internacional do etanol. No entanto, há o temor
de que áreas para plantio de cana-de-açúcar destinada ao etanol prejudiquem
a produção de alimentos.

Não se trata de ter os derivados de petróleo
como os únicos vilões da humanidade. O
carvão, maior gerador de energia na China
e na Índia, é o principal emissor de gás
carbônico, assim como os desmatamentos
e a produção de cimento.

A mistura do etanol à gasolina, como no
Brasil, pode ser outro item favorável ao
controle de gases de efeito estufa.

Por outro lado, a cana de açúcar e o etanol
surgem como alternativas importantes no
controle do aquecimento global.
Para a presidente da Unica, Elizabeth
Farina, que esteve na COP21, as metas
definidas pelo pacto podem indicar boas

“Neste ponto, a produção sucroenergética
brasileira mostrará sua importância para
o cumprimento das metas mundiais, por
seguir boas práticas ambientais e não
prejudicar a produção de alimentos, uma
vez que sua expansão só acontece em
solo degradado e em apenas 1% do território do País”, observa Farina.

“Além disso, a eliminação dos subsídios
aos combustíveis fósseis foi considerada
urgente e necessária. É importante ressaltar ainda que mecanismos que precifiquem o carbono são necessários para
viabilizar a realocação dos recursos para
as energias renováveis, com investimentos em ganhos de eficiência, inovações
tecnológicas e o desenvolvimento sustentável”, finaliza Elizabeth Farina.
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A cana-de-açúcar
nas metas brasileiras

C

onsiderada uma das
metas mais ambiciosas
na COP21, as chamadas
Contribuições Nacionalmente
Determinadas Pretendidas (INDC,
em inglês) apresentadas pelo Brasil prevê, até 2030, a participação
de 18% de biocombustíveis na
matriz energética, e um aumento de 10% para 23% no uso de
energias renováveis (solar, eólica
e biomassa) na matriz elétrica.
De forma geral, nos próximos
10 anos, o País deverá cortar
37% das suas emissões de
gases de efeito estufa com base
nos níveis de 2005 -, com reais
possibilidades de ampliar esta
redução para 43% até 2030.
Para cumprir a meta, o País terá
que produzir 50 bilhões de litros
de etanol carburante em 2030 –
atualmente, este volume é de 28
bilhões de litros.
Na avaliação da Unica, o Brasil terá
que construir aproximadamente 75
novas usinas produtoras de etanol,
considerando uma moagem média,
por unidade, de 3,5 milhões de
toneladas de cana-de-açúcar em
condições normais de cultivo.
“Nos últimos oito anos, porém, o setor vem atravessando uma situação
delicada, com o fechamento de usinas”, disse a Unica em comunicado
à imprensa. Segundo a presidente
da entidade, a mudança deste
cenário exige estancar a perda de
capacidade e reativar o investimento por meio de regras estáveis
e de longo prazo, o que passaria
pelo desestímulo à utilização de
combustíveis fosseis e garantias de
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competitividade e atratividade das
fontes renováveis.
Com a ampliação da produção
de etanol, a cadeia sucroenergética brasileira posta na criação
de quase 250 mil novos postos
de trabalho diretos nos próximos 15 anos, com potencial de
atingir mais 500 mil empregos
indiretos. Os investimentos
na ampliação da capacidade
produtiva chegariam a US$ 40
bilhões, com efeito multiplicador
significativo para setores correlatos e ativação do mercado de
fatores em um grande número
de municípios no interior. Dessa
maneira, a economia de baixo carbono pode ser um fator
preponderante na retomada do
crescimento e desenvolvimento
econômico do Brasil e também
de outros países.
O etanol é uma solução testada em escala comercial como
instrumento para descarbonização do setor de transporte
e da matriz energética e que
pode fazer a ponte entre Kyoto
e Paris e as metas de 2050.

“

A produção de
cana-de-açúcar no Brasil
é uma das atividades mais
sustentáveis do agronegócio mundial, e o etanol
produzido é capaz de reduzir as emissões em até
90%, se comparado à gasolina. Se a meta proposta
de 50 bilhões de litros
anuais for atingida, até
2030 teremos reduzido as
emissões em 1,15 bilhão
de toneladas de CO2.
Apenas para colocar este
número em perspectiva,
isto representaria duas
vezes o total de emissões
de gases de efeito estufa
emitido por um país do
porte da China”,
Elizabeth Farina,
Presidente da Unica
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ANP em SP dá curso de boas práticas

M

elhorar os índices de irregularidades.
Este é o principal objetivo do curso oferecido pelo escritório
paulista da Agência
Nacional do Petróleo (ANP),
desde setembro do ano passado. Mensalmente, revendedores, funcionários de postos de
combustíveis e agentes do setor
são convidados a participar
do curso de “Boas Práticas na
Revenda”.
Segundo Francisco Nelson
Castro Neves, coordenador geral da ANP no Estado, a
ideia surgiu para atender as diretrizes do planejamento estratégico da Agência. “Aproveitamos este encontro para divulgar as normas, visando o cumprimento
das leis; apresentamos o passo a passo da fiscalização, assim como os aspectos relativos à qualidade
dos combustíveis; informamos como funcionam os
processos administrativos e detalhamos como encontrar informações úteis disponíveis em nosso site”.
Segundo ele, o objetivo com esse curso é que todos
tenham acesso aos dados para que “se policiem e
evitem reincidir nos erros”.

Caminhões x rodovias federais

A

Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai
limitar o tráfego de caminhões em rodovias federais durante os feriados de 2016.
A restrição afeta todos os trechos rodoviários de pista simples e é válida somente
para três tipos de caminhões: cegonha (que
transportam veículos), portadores de Autorização Especial de Trânsito (AET) e os
bi-trem. Na base do Resan, a medida tem
validade apenas em um trecho de 14 quilômetros da BR-116, na Serra do Cafezal, na
ligação entre Curitiba e São Paulo.

Infrações mais comuns
Falhas relacionadas aos painéis de preço estão entre
as principais infrações detectadas durante as fiscalizações rotineiras nos postos. Há, ainda, multas por
bomba-baixa, produto fora das especificações, ausência de documentos de outorga, não atendimento
às normas de segurança e ausência de equipamentos para testes de qualidade e de quantidade.
No primeiro semestre de 2015, foram realizadas
7.495 ações de fiscalização que resultaram em 1.804
autos de infração, 389 interdições e 113 apreensões
de produtos. Foram julgados 2.330 processos administrativos, dos quais 82% decorrentes de autos de
infração lavrados em 2014.

Como participar
O treinamento é gratuito e tem duração de um dia
(4 horas no período da manhã e 4 horas à tarde).
Para participar, basta enviar um e-mail para boaspraticas@anp.gov.br e se informar sobre as próximas
datas. Durante o curso, os participantes podem tirar
dúvidas com os responsáveis pelas fiscalizações.

Obrigado, associado Resan!

A

18º edição da campanha “Abasteça o
Natal de Quem Precisa”, promovida pelo
Sindicombustíveis Resan, foi um sucesso.
Contando com a efetiva participação do quadro associativo, cinco entidades da Baixada
Santista receberão, cada uma, a quantia de
R$ 3.500,00. Este é um dos mais importantes
projetos de responsabilidade social promovidos pelo sindicato, que faz uma doação
em espécie à entidades previamente selecionadas. A entrega das doações está
marcada para janeiro. Serão beneficiadas
as seguintes instituições: Associação Cristã
Beneficente Eurípedes Barsanulfo (Santos),
Lar Fraterno de Cubatão, Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais de Praia
Grande (Apae), Associação Lar de Amparo
Vovó Valquiria (São Vicente) e Associação
Lar Espírita Cristão Elizabeth (Guarujá).
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VARIEDADES

ANIVERSARIANTES
2ª QUINZENA DE JANEIRO

20

Rui da Silva Diogo
Auto Posto Di Mônaco Praia Grande

26

Camila Aranha Campos
Posto de Serviços Pérola
do Atlântico - Guarujá
Cibele Rozinelli
Auto Posto Redentor - Guarujá
Dilson Fonseca
Auto Posto Montana de Registro

31

Aldo Martins da
Silveira Filho
Auto Posto Betmar - Bertioga
Auto Posto Farol - Bertioga
Auto Posto Riviera de São
Lourenço - Bertioga
Posto de Serviço Badejo de
Bertioga
Carlos Afonso P. Bontorim
Auto Posto Bontorim - Barra do
Turvo
Soily Royas da Costa
Posto de Serviços Califórnia Santos
1ª QUINZENA DE FEVEREIRO

Guimarães Esmi
1 Caroline
AP Chaves - São Vicente
Osvaldo José Pinto
Auto Posto 7 Passos - Peruíbe

4

Hamilton Jesus Kobiski
Auto Posto Belas Artes Itanhaém

5

Ernesto Santos Nunes
Auto Posto Santa Rita Santos
Helena C. Ignatovitch
Auto Posto Mathias - Cubatão
Roseli Gonçalves de Azevedo
Auto Posto Juruá Bertioga

6

Francielli Locatelli
Posto Aldo Cubatão

Paulo Henrique Flosi
Auto Posto Flosi - São Vicente

8

José Ferreira Barros
Auto Posto Tio Beba Miracatu
Auto Posto Vale do Ribeira de
Miracatu
Maria de Fátima Veloso
Lopes Rodoposto Registro
Buenos Aires - Registro

10

Bruno Diogo
Auto Posto Di Mônaco Praia Grande
Marlene da Silva Barros
Auto Posto Dolemar - Peruíbe

12

Francisco Javier
Otero Garcia
Posto Santo Antônio - Santos

13

Leonardo Lopes Vilaça
Auto Posto Nova São
Vicente - São Vicente

AÇÕES DE REPRESENTATIVIDADE

DEZEMBRO

3

Confraternização com os
associados do Sindicombustíveis Resan, em Santos/SP;

4

Reunião dos Advogados dos
Sindicatos filiados à Fecombustíveis, no Rio de Janeiro/RJ;

8

Reunião do Conselho Regional do Senac, em São
Paulo/SP;

9

Reunião com o vereador do
Guarujá, Givaldo dos Santos Feitoza;

11

Confraternização da Fecombustíveis, no Rio de
Janeiro/RJ;

17

Participação no seminário “Desafios para
mantermos a competitividade
e sustentabilidade da rede de
postos de combustíveis”, realizado pela BR Distribuidora, em
São Paulo/SP;
Assembleia Geral do Resan
para aprovação da Previsão
Orçamentária para 2016, em
Santos/SP;

22

Reunião com o Sr. Francisco Castro Neves na
ANP/SP.
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MURAL DA QUALIDADE
GNV EM ALTA

PONTO DE PARADA E DESCANSO

Um estudo recente da Associação Brasileira das
Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás)
revelou que, em seis estados brasileiros, o GNV é 50%
ou mais econômico que o etanol e a gasolina na relação por quilômetro rodado. Em São Paulo, o quilômetro rodado com GNV sai por R$ 0,15, custando R$ 0,32
(gasolina) e R$ 0,33 (etanol). A economia é de 54% e
55%, respectivamente. O cálculo é feito com base em
tabela média de preços divulgados pela ANP.

A Fecombustíveis está cobrando do Governo
Federal mais detalhes sobre o modelo a ser
adotado por postos de combustíveis interessados em se tornar Pontos de Parada e Descanso
(PPD) nas rodovias federais concessionadas.
Além da Portaria 326/2015, de 4 de novembro
de 2015, os estabelecimentos têm que cumprir
exigências da Lei 13.103, sancionada no início
deste ano pela presidente Dilma Rousseff.

CARTAZ CONTINUA OBRIGATÓRIO

FISCO

De acordo com a Lei 11.577 de 22/11/2007
todos os postos de combustíveis localizados em
rodovia são obrigados a afixar um cartaz com
a mensagem: “Exploração sexual e tráfico de
crianças e adolescentes são crimes: Denuncie!”
Os revendedores têm, ainda, o compromisso
de contribuir para o enfrentamento da violência sexual infanto-juvenil com a divulgação do
Disque 100.

Em 2016, o Fisco vai apertar ainda mais o cerco nas
empresas, com a introdução de novos mecanismos
de fiscalização. Somente em 2015, cerca de R$ 9
bilhões já foram apurados na malha fina da pessoa
jurídica. Está previsto o cruzamento dos dados das
notas fiscais eletrônicas com os demais valores
informados pelas empresas. Atenção, pois essa
opção é voltada, especificamente, para as empresas
tributadas no regime de Lucro Presumido.

RECADASTRAMENTO ANTT 1

RECADASTRAMENTO ANTT 2

Está em vigor a Resolução 4.799/2015, com as novas
regras para operacionalização da inscrição, atualização
e recadastramento do Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC). O registro
será realizado em três etapas: cadastro e renovação
de informações em ponto de atendimento credenciado;
identificação visual dos veículos (adesivo); identificação
eletrônica dos veículos (TAG). Acesse: www.antt.gov.br.

O RNTRC é o registro obrigatório destinado
aos transportadores rodoviários de cargas no
Brasil, instrumento importante para organização
do mercado. O cadastro é obrigatório para todo
transportador rodoviário remunerado de cargas,
o qual presta serviço para terceiros mediante
cobrança de frete. O transportador de carga
própria não é obrigado a se registrar.

NOVA PROVETA NÃO SE APLICA A POSTO

REVENDA DE GLP

PCMSO (NR-07) - PPRA (NR-09) - PCMAT (NR-18)
TREINAMENTOS EM SEGURANÇA
CIPA (NR-05) / SIPAT
LAUDOS DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE
LAUDOS AMBIENTAIS - AUDIOMETRIAS OCUPACIONAIS
PCA - PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO AUDITIVA
PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO

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

ESTACIONAMENTO PARA CLIENTES NO LOCAL
POSTOS & SERVIÇOS | 19

Revista Resan JANEIRO.indd 19

05/01/2016 15:39:11

Revista Resan JANEIRO.indd 20

05/01/2016 15:39:13

