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José Camargo Hernandes
Presidente do Resan

“A quem interessa    
 este jogo?”

Q

Editorial

“Quando o cenário estava o mais cin-
zento possível, um simples post em 
uma rede social me fez acreditar que 
não pregamos no deserto. Durante 
todo o mês de fevereiro, discutimos 
aqui no Sindicombustíveis Resan o 
retrocesso que esta crise econômi-
ca traz para o mercado varejista de 
combustíveis. Não apenas pela que-
da nas vendas de produtos – confir-
mada depois pelos números da ANP 
sobre as vendas em 2015, mas pela 
aceitação do consumidor por menos 
qualidade na prestação de serviço 
em troca de preços mais baixos.

Gasolina e etanol sendo vendidos 
muito mais barato do que a média do 
mercado estimularam consumidores 
a enfrentar longas filas e a aceitar 
apenas abastecer os veículos, sem 
qualquer serviço adicional. Muitos 
donos de postos começaram a 
questionar seus assessores comer-
ciais e mesmo nossa diretoria sobre 
os acordos de compra e venda que 
possibilitam algumas redes a praticar 
preços insustentáveis. A maioria 
paga pelo produto poucos centavos a 
menos do que estes estabelecimen-
tos definem como preço de bomba. 

Há uma polêmica sobre o quanto as 
companhias vêm atuando de forma 
desigual com seus parceiros, sem a 

definição de regras claras para que a 
concorrência se dê por atendimento 
de qualidade, melhores serviços, entre 
outros itens do atendimento ao con-
sumidor. Em Minas Gerais, inclusive, 
revendedores de uma mesma distribui-
dora se reuniram com o sindicato para 
juntar forças contra a atual política 
de relacionamentos da empresa que 
ameaça a competitividade.

Mas voltando ao que me fez repen-
sar essa situação... 

Uma jovem postou no Facebook 
de uma comunidade da Baixada 
Santista que intermedeia compras, 
vendas e trocas de produtos diver-
sos, sérios problemas enfrentados 
por ela ao abastecer a moto em 
um dos pontos de revenda cujos 
preços da gasolina e do etanol são 
o chamariz da clientela. Logo na 
sequência, muitas outras pessoas 
fizeram comentários com problemas 
idênticos. Gente que levou carro ou 
moto para oficina e que foi orientado 
a esvaziar o tanque do veículo. 

Não nos orgulhamos em nenhum 
momento desta situação. Pelo con-
trário. Mas que ela sirva de exemplo 
para as autoridades do que vem 
ocorrendo neste mercado. Afinal, há 
10 anos foi a revenda séria e hones-
ta que brigou para que os índices de 

Toda empresa tem sua fun-
ção social. No nosso seg-

mento, a maioria dos postos 
é familiar. Se essa política 

leonina continuar dominan-
do o varejo, há uma tendên-

cia de desaparecimento 
dos pequenos empresá-

rios que serão engolidos 
pelas grandes redes. 

não conformidade dos combustíveis 
caíssem para os padrões atuais que 
tornaram o combustível brasileiro, 
segundo a própria ANP, digno dos 
padrões europeus.

O Resan não defende que o reven-
dedor associado deixe sua distri-
buidora ou que a bandeira branca 
é o melhor caminho. Longe disso. 
O alerta, no entanto, é para que 
cuidados sejam redobrados diante 
de ilusões vendidas na hora da re-
negociação de contratos e que nos 
colocam em desvantagem frente à 
concorrência. Lojas de conveniência 
maiores, trocas de óleo ou outros 
produtos típicos das grandes distri-
buidoras devem ser pensados de 
acordo com o perfil do seu cliente, o 
local em que está inserido e mesmo 
o real desempenho da empresa. 

Até o mês que vem!
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Que o segmento da revenda de combustíveis não esca-
pou da crise econômica, todos já sabemos. Apenas em 
janeiro, a venda de combustível no País caiu 13%, se-
gundo a ANP. A retração no consumo é o impacto direto 
da queda do poder aquisitivo dos brasileiros. Afinal, se é 
preciso reduzir o orçamento, o combustível figura entre 
os gastos menos urgentes para a maioria das famílias. 

No entanto, antes da situação econômica nacional se 
agravar, o varejo de combustíveis já vinha enfrentando 
desafios que têm feito muito empresário perder o sono. 
Vivemos uma crise complexa e que vai além da desva-
lorização do real, do descontrole nas contas públicas e 
da corrupção nacional.

Ao analisar nossa realidade, temos que definir quem 
bateu primeiro na porta do revendedor: a inflação e o 
desemprego que desesperam o País ou a concorrência 
desleal das grandes redes de revenda de combustíveis? 

Quem tem colaborado com o saldo vermelho no final do 
mês? A queda pura e simples nas vendas ou a impossi-
bilidade de fidelizarmos nossos clientes com um preço 

de bomba competitivo? 

A situação vem se agravando à medida que o con-
sumidor muda seu comportamento de uma década e 
volta a escolher o posto com base apenas no critério 
do ‘preço mais barato’. 

Daí, o que fazer quando alguns pontos de venda ofe-
recem gasolina e etanol ao cliente por praticamente o 
mesmo valor com que a maioria dos seus concorrentes 
paga às companhias. 

Em Guarujá, na penúltima semana de fevereiro, um 
posto embandeirado vendia etanol por apenas R$ 0,03 
a mais do que um associado do Sindicombustíveis 
Resan comprava o mesmo produto da distribuidora.  
Resultado? Queda no volume de produtos comerciali-
zados, dificuldades de cumprimento de contratos e, por 
fim, necessidade de reduzir sua estrutura, o que signifi-
ca, sim, menos postos de trabalho. 

Na Baixada Santista e Vale do Ribeira, a maioria 
dos postos é familiar e o associado tem mais um 
segundo ou terceiro posto. Segundo a ANP, ape-

Quantas vezes nas últimas semanas você, revendedor, 
fez ou refez planilhas e comparou o atual volume

de vendas com o de um ou dois anos atrás? 

Quem nasceu primeiro: 
o ovo ou a galinha? 

Crise

Concorrência 
desleal
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nas na cidade de Santos, em 
2014, foram consumidos 108 
milhões de litros de gasolina C, 
o que dá uma média de 129 mil 
litros por cada um dos 70 pos-
tos em funcionamento.  Como 
concorrer com grandes consu-
midores que chegam a vender 2 
milhões de litros do produto no 
mês? 

Ainda em Santos, um posto 
instalado em um hipermercado 
vendia, na semana de 6 de fe-
vereiro, segundo o levantamento 
de preços da ANP, gasolina 
com 40% da margem média de 
revenda praticada na Cidade. 

É a margem de revenda a res-
ponsável em cobrir custos como 
aluguel, energia, mão de obra, 
entre outros insumos. 

“Como concorrer? Não se ques-
tiona o funcionamento de postos 
em supermercados. Esta discus-
são ficou no passado. O que não 
encaixa é a política de benesses 
que as companhias aplicam 
a alguns poucos clientes em 
detrimento da maioria”, diz José 
Camargo Hernandes, presidente 
do Resan.

O fato é que o motorista parece 
já não se importar em ficar até 
uma hora na fila para abastecer 
o veículo. Nesses casos, ele 
também não reclama por não 
receber vale ducha, não ter o 
vidro do carro lavado ou o óleo 
verificado. 

Há dez anos, quando vivemos 
o auge da adulteração de com-
bustíveis, o consumidor deixou 
de ser coadjuvante para ser ator 
principal na defesa da qualidade, 
deixando o quesito preço baixo 
de lado. Hoje, com a necessidade 
de economizar, centavos fazem 
a diferença e empurram cada vez 
mais clientes para as grandes 
redes, que conseguem trabalhar 
com margens insustentáveis.

A guerra de preços que tem 
se estabelecido nas grandes 
e médias cidades é resultado 
direto da política comercial das 
distribuidoras de combustíveis. 
O fato é que as companhias 
aumentaram seus ganhos nos 
últimos meses. 

O jornal Folha de S. Paulo 
publicou uma reportagem no dia 
24 de fevereiro mostrando que 
as duas maiores distribuidoras 
privadas do País, a Ipiranga e a 
Raízen, alcançaram um cresci-
mento de 20% no quarto trimes-
tre de 2015. 

As margens mais altas se 
confirmam a partir da maior 

importação de combustível cuja 
cotação no mercado interna-
cional é menor do que a da 
Petrobras. “As duas compa-
nhias têm importado combustí-
vel, se beneficiando da política 
de preços da Petrobras, que 
mantém gasolina e diesel a va-
lores bem acima dos praticados 
no exterior como estratégia de 
gerar caixa e enfrentar a crise 
financeira”, diz o jornal. 

Na semana entre 22 e 26 de fe-
vereiro, a gasolina vendida pela 
estatal estava até 45% acima da 
cotação internacional, enquanto 
no diesel a diferença chegava a 
60%, segundo a Folha.

Reportagem mostra margem de 
lucro maior das distribuidoras
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Enquanto os balanços das distribuido-
ras publicados em fevereiro mostram 
ganhos no ano de 2015 de R$ 2,7 
bilhões para a Ipiranga e de R$ 2,4 
bilhões para a Raízen, as margens da 
revenda estão despencando. 

“Nunca passei uma crise como essa. 
Não é só pela redução nas vendas, mas 
pelos custos que aumentaram exces-
sivamente. A energia disparou e a mão 
de obra também. Ter um vigilante, por 
exemplo, nos custa R$ 5 mil por mês 
(inclusas despesas previdenciárias), 
sem falar na folha de pagamentos, no 
aluguel e nas despesas com cartão 
de crédito que aumentam muito nos 
períodos em que o consumidor está 
sem dinheiro”, disse um revendedor 
ao demonstrar o porquê não consegue 
reduzir ainda mais sua margem como 
forma de baixar o preço de bomba.

Contratos
Muitos dos revendedores entrevis-
tados por P&S disseram estar se 
questionando sobre as vantagens de 
estar associado a uma bandeira neste 
momento. Há quem já esteja em fase 
de cumprimento final do contrato e não 
pretenda renová-lo.

As principais queixas vão desde a falta 
de competitividade devido aos preços 
praticados pela companhia; favoreci-

Cresce insatisfação entre 
os revendedores da base

mento de concorrência desleal 
entre postos da mesma ban-
deira; exigências de investi-
mento em reformas e amplia-
ções de lojas de conveniência; 
e instalação de serviços de 
trocas de óleo. 

Insatisfação
A insatisfação da revenda com 
as distribuidoras se multiplica 
país afora. Em Minas Gerais, 
por exemplo, o Minaspetro 
promoveu reunião no dia 3 de 
fevereiro, com dezenas reven-
dedores insatisfeitos com a 
atual política de relacionamen-
to com o cliente da Ipiranga e 
com a falta de competitividade 
dos preços praticados pela 
companhia, uma das quatro 
maiores do segmento no País 
(veja entrevista com presi-
dente do sindicato na próxima 
página). 

Os donos de postos se quei-
xaram também das vendas ca-
sadas das franquias e planos 
de marketing, altos royalties, 
falta de produtos, entrega de 
produtos não pedidos, e vários 
outros problemas. 

O encontro possibilitou aos 
revendedores que vieram de 
todo o estado de Minas Gerais 
– alguns dirigiram mais de 400 
km – que expusessem as inú-
meras dificuldades enfrentadas 
diariamente no relacionamento 
entre revendedor e companhia.

Na Baixada Santista, o pró-
prio consumidor e a imprensa 
constantemente questionam 
os donos de postos sobre o 
motivo de o combustível aqui 
ser mais caro do que em São 
Paulo. “O pessoal que sobe 
e desce para São Paulo nos 
relata uma diferença de R$ 
0,50 por litro quando compa-
rado com o preço de bomba 
de postos da Avenida Ricardo 
Jafet, por exemplo”, diz outro 
empresário.
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O Minaspetro reuniu deze-
nas de revendedores para 

discutir a relação deles com uma 
companhia em específico. Como 
foi esse processo? Os revende-
dores foram chegando um a um 
até que uma reunião geral fosse 
indispensável?

Sim. Recebemos várias ligações 
de todo o estado com reclama-
ções sobre abusos cometidos 
pela Ipiranga. Sendo assim, 
decidimos agendar uma reunião 
para o nosso departamento jurí-
dico esclarecer de forma geral, 
quais caminhos cada revendedor 
poderia tomar individualmente.

Quais as principais recla-
mações colocadas pelos 

revendedores neste encontro?

Falta de competitividade, obrigação 
de montar loja AMPM e Jet Oil, 
obrigatoriedade de entrar no plano 
de marketing, lojas de conveniência 
deficitárias, envio de produtos sem 
o revendedor pedir, entre outros.

De que forma o Minaspetro 
atuará nesta questão? O sin-

“Estamos vivendo crise sem precedentes”

Carlos Eduardo Mendes Guimarães 
Jr. preside o Minaspetro

Foto: Gustavo Lovalho

Durante o XI Seminá-
rio de Avaliação do 
Mercado de Derivados 
de Petróleo e Biocom-
bustíveis, realizado 
em 2 de março, a ANP 
divulgou alguns dados 
sobre o setor, no com-
parativo 2014-2015. 
As vendas de combus-
tíveis, por exemplo, 
caíram 1,9%. 

Queda de 4,7% na 
comercialização de 

óleo diesel B

O aumento nas 
vendas de 
biodiesel 

foi de 17,4%

Gasolina C 
teve queda 

de 7,3% 

 Etanol 
hidratado 

cresceu 37,5%

 Etanol total 
(soma de anidro 
- etanol mistura-
do à gasolina - e 
hidratado - etanol 

combustível) 
teve elevação de 

19,6%

 Vendas de 
GLP caíram 

1,2%

Redução de 
2,8% nas ven-
das de GNV

Gasolina é o combustível com maior queda nas vendas em 2015

dicato fará alguma intermediação 
junto à companhia?

O Minaspetro deu publicidade à 
reunião e orientou os revende-
dores sobre cada assunto, mas 
ressaltou que as notificações para 
a Ipiranga deveriam ser realizadas 
de forma individual. O Minaspetro 

não pode negociar coletivamente e 
nem é o seu papel.

As distribuidoras têm pres-
sionado os revendedores a 

renegociar contratos com exi-
gências extras como a instalação 
ou ampliação de lojas de conve-
niência, troca de óleo e outros 
serviços. O sr. tem verificado em 
MG uma tendência para que em-
presários queiram deixar de ter 
contrato com as companhias? 

Sim, isso é verdade! Nessa reu-
nião, vários revendedores nos 
disseram que não irão renovar o 
contrato com a Ipiranga.

Qual a avaliação que o sr. 
faz do mercado varejista de 

combustíveis na atualidade?

Estamos vivendo uma crise sem 
precedentes no mercado. Os custos 
estão subindo diariamente, as ven-
das caindo... Pela primeira vez nos 
últimos 10 anos o nosso mercado 
encolheu e as margens também es-
tão diminuindo. Em Minas Gerais, já 
podemos observar o fechamento de 
diversos postos de combustíveis.
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Quando Postos & Serviços já estava 
com a edição de março praticamente 
fechada, um comentário no facebook 
reacendeu a discussão sobre preços 
baixos e qualidade dos combustíveis 
na Baixada Santista. 

Indignada, uma moradora de Cubatão 
relatou ter tido sérios problemas após 
abastecer sua moto em um posto de 
Santos onde tem se formado imensas 
filas em função do litro da gasolina es-
tar muito abaixo da média dos demais 
estabelecimentos da Cidade.

“Quando fui entrar na Rodovia Anchie-
ta a minha moto começou a baixar a 
rotação, como se estivesse parando. 
Num perímetro de 10km, ou menos... 
Eu tive de parar três vezes porque se-
não seria engolida literalmente pelas 
carretas. Tive que mandar tirar toda a 
gasolina numa oficina da minha con-
fiança em Cubatão, onde moro, pois 
estava adulterada com água”.

Reação
Inúmeros consumidores comentaram 
o post e a polêmica cresceu. “Santos 
todo abastece lá pq o lugar mais ba-
rato!!!”, disse outro consumidor. “Logo 
vi... tanta fila ali para abastecer com 
aquele preço... O barato q sai caro 
depois”, falou uma terceira pessoa. 

A reclamação envolveu postos da mes-
ma rede em São Vicente: “Meu carro 
simplesmente parou na avenida da 
praia, perto da Ana Costa... (...) Tive que 
pagar guincho e foi constatado que era 
o álcool adulterado”. 

Em uma das mensagens, uma cliente 
disse ter tido problema na hora do “ar-
ranque” do carro: “Parece que fica bor-
bulhando. As vezes o barato sai caro”!
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AA falta de apoio das companhias 
distribuidoras aos postos reven-
dedores num momento de crise 
como o atual é a principal queixa 
de quem atua no varejo. Na verda-
de, na Baixada Santista e Vale do 
Ribeira tem se estabelecido uma 
concorrência desmedida imposta 
por condições muito desiguais. 

A discussão não se resume aos 
prós e contras de o posto ser 
embandeirado, de renovar Contra-
to de Venda Mercantil (CVM) ou 
de resistir à pressão das grandes 
empresas. Na opinião do advogado 
Arthur Villamil, assessor jurídico da 
Federação Nacional do Comércio 
de Combustíveis e de Lubrificantes 

(Fecombustíveis), o revendedor 
deve estar atento à dinâmica do 
mercado e às reais possibilidades 
de sua empresa em cumprir cláu-
sulas contratuais. 
Na entrevista a seguir, Villamil orien-
ta o associado como escapar de 
armadilhas que podem colocá-lo em 
desvantagem no mercado. 

As companhias têm pressionado os revendedores a rene-
gociar contratos com exigências extras como a instalação 

ou ampliação de lojas de conveniência, troca de óleo e outros 
serviços. Juridicamente há como o revendedor contestar os 
novos termos? A companhia pode simplesmente condicionar a 
renovação às suas regras? E se ele não concordar? 
O fornecimento de combustíveis é atividade de interesse público, 
em todos os níveis da cadeia econômica, conforme disposto na Lei 
9.847/99. Em razão disso, a conduta de distribuidora que force o 
revendedor a celebrar outros contratos para poder ter acesso à 
comercialização de combustíveis pode configurar conduta não 
apenas abusiva mas também contrária ao interesse público. 
Além disso, esse tipo de imposição pode também configurar 
tentativa de venda casada, que é vedada pelo art. 36 da Lei 
12.529/2011. Cada caso deve ser examinado individualmen-
te, à luz das circunstâncias concretas, para que se possa 
determinar se há ou não ilegalidade.

Há casos em que as distribuidoras jogam a meta de 
faturamento  das lojas de conveniência para R$ 

140 mil, por exemplo, quando hoje ela faz R$ 90 mil. 
Se ele aceitar o número fictício, isso representará 
royalties de 5% sobre o total e de + 2% como taxa de 
marketing. Como desviar dessas armadilhas? 
O revendedor deve estar plenamente consciente da 
realidade de seu negócio e não deve aceitar condi-
ções que saiba que dificilmente conseguirá cumprir. 
Nesses casos, é sempre melhor estimar para me-
nos do que para mais, a fim de evitar eventuais di-
ficuldades para o integral cumprimento do contra-
to no futuro.  O mesmo vale para a galonagem. 

“Ação na justiça não é 
solução para negócio ruim”

Mercado
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Depois de assinar o contrato, com 
uma galonagem desproporcional, 
o revendedor terá muita dificulda-
de para renegociá-lo. Além disso, 
devemos sempre nos lembrar que 
ação na justiça não é solução para 
negócio ruim. Somente é possível 
romper judicialmente um contra-
to em caso de ilegalidade ou de 
onerosidade excessiva por super-
veniente desequilíbrio econômico-
-financeiro do contrato. Por isso, o 
empresário deve ter muito cuidado 
antes de assinar um contrato.
 

Qual sua avaliação sobre os 
bônus pagos pelas compa-

nhias e que são negociados nes-
tes contratos? Por exemplo, tem 
revendedor cujo contrato prevê 
bônus de R$ 0,046 por litro (a 
ser pago a cada três meses, por 
exemplo), mas que não se atenta 
ao preço do produto, que é mais 
alto do que os concorrentes. Ou 
seja, é capaz dele estar financian-
do seu próprio bônus? Quais cui-
dados ele deve ter nessa hora?
Mais uma vez, o empresário deve 
estar atento à realidade econômica 
do seu negócio e à dinâmica de 
mercado. A bonificação pode ser 
um instrumento interessante, desde 
que realmente o revendedor tenha 
condições de atingi-la. Caso contrá-
rio, poderá se transformar em um 
problema econômico e até mesmo, 
no caso de bonificação antecipada, 
poderá acabar aprisionando o reven-
dedor a um contrato desequilibrado.

As distribuidoras obrigam que 
o revendedor compre mobili-

ário e equipamentos para as lojas 
de conveniência, por exemplo, da 
própria companhia. Só que os pre-
ços são muito maiores do que a 
média de mercado. Há como fugir 
desta cláusula? Que argumentos 
poderiam ajudar na negociação?  
A única forma de fugir dessa obri-
gação é negociar todas as cláu-
sulas antes de assinar o contrato. 

Temos visto 
muitos empresários 
acreditarem nas ex-
pectativas de vendas 
apresentadas pelos 

assessores comerciais 
das companhias. Só 

que muitas vezes essas 
estimativas não são 

factíveis

O revendedor deve submeter ao 
departamento jurídico do sindicato 
toda e qualquer minuta de contrato 
que pretenda assinar, pois o corpo 
jurídico terá condições de sinalizar 
as cláusulas que poderão gerar 
desvantagem excessiva ao empre-
sário. Contudo, se assinar o con-
trato e nele constar a cláusula de 
compra do mobiliário diretamente 
com a distribuidora, não terá como 
fugir disso depois.

As companhias acenam com 
dinheiro de fundo perdido ou 

verbas para reformas durante as 
renovações de contrato. Quais 
os prós e contras deste dinheiro? 
Alguns revendedores que con-
versei falam das ilusões vendi-
das pelas distribuidoras.
As chamadas bonificações ante-
cipadas são extremamente peri-
gosas. Com elas, o revendedor 
recebe algum valor no início do 
contrato, mas esse valor somente 
não terá que ser devolvido caso 
seja integralmente cumprido o con-
trato no prazo estipulado. Ocorre 
que o revendedor não tem qualquer 
controle sobre os preços futuros 
que a companhia irá praticar. As-
sim, se os preços subirem, o reven-
dedor poderá ter grande dificuldade 
ou mesmo ficar impossibilitado de 
cumprir a galonagem contratada 

e, nesse caso, a princípio terá de 
devolver proporcionalmente a bo-
nificação à distribuidora, com juros 
e atualização monetária. Por outro 
lado, caso o revendedor consiga 
cumprir o contrato, a bonificação 
antecipada terá funcionado como 
um financiamento sem juros, de 
longo prazo. Nesse aspecto, pode 
ser bom, mas os riscos devem ser 
muito bem analisados. O ideal, den-
tro do possível, é sempre trabalhar 
com capital, máquinas e equipa-
mentos próprios, pois isso amplia a 
liberdade e o poder de negociação 
do revendedor com a distribuidora.

Quais os passos para o reven-
dedor que decida se tornar 

livre da distribuidora?
A forma natural de extinção de um 
contrato é pelo seu integral cumpri-
mento. O ideal é cumprir o contrato 
e então notificar a companhia da 
descaracterização do estabeleci-
mento, com a devolução dos equi-
pamentos à distribuidora e comu-
nicação à ANP. Contudo, em casos 
excepcionais, havendo descumpri-
mento contratual ou legal pela com-
panhia, ou sobrevindo onerosidade 
excessiva ao contrato, é possível 
pleitear judicialmente a rescisão do 
contrato. Essa via é sempre mais 
onerosa e tem riscos inerentes a 
qualquer processo judicial.

Quais são as cláusulas consi-
deradas leoninas num CVM?

As cláusulas que coloquem o 
revendedor em manifesta des-
vantagem, ou que impliquem 
em renúncia prévia a direitos 
legalmente consagrados podem 
ser eventualmente classificadas 
como leoninas. Porém, cada caso 
é um caso. Não há como genera-
lizar uma cláusula como leonina, 
pois não se trata de contrato de 
consumo e sim de contrato entre 
empresas. Não há uma lista ta-
xativa de cláusulas leoninas nos 
contratos. Sempre dependerá de 
análise do caso concreto.
 

“

“
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Lei de Guarujá

A exemplo do que já acontece 
em municípios do Paraná, de 
Santa Catarina e Alagoas e no 
estado do Espírito Santo, os pos-
tos de combustíveis de Guarujá  
também serão obrigados a infor-
mar qual o tipo da gasolina está 
sendo comercializado: refinada 
ou formulada. Uma lei obrigando 
os estabelecimentos a fixarem, 
em local visível, cartaz ou placa 
informando qual é o combustível 
oferecido e seus respectivos 
preços foi aprovada na Câmara 
no dia 23 de fevereiro. A matéria 
é de autoria do vereador Givaldo 
Santos Feitoza (PSD).

A medida ainda precisa da san-
ção da prefeita Maria Antonieta 
de Brito para entrar em vigor. 
Até o fechamento desta edição, 
o Sindicombustíveis Resan 
aguardava o agendamento de 
uma audiência com a chefe do 
Executivo para sensibilizá-la 
quanto à impossibilidade de o 
revendedor cumprir a legislação 
frente ao posicionamento da 
ANP (veja destaque) e também 
pelo fato de as distribuidoras 
não discriminarem na nota 
fiscal de compra se os produtos 
adquiridos são refinados ou 
formulados. 

Refinada Formulada

“Toda gasolina é 
formulada”, diz ANP

A ANP tem a seguinte resposta 
padrão para esse tema:

“A produção de gasolina, quer seja 
na refinaria ou não, se caracteriza 
pela mistura de frações de hidro-

carbonetos (correntes de hidro-
carbonetos) obtidos por diferentes 
processos do refino. Esta mistura 

pode ser feita pela própria refinaria 
ou por outro agente econômico 

autorizado que adquira as frações 
de uma refinaria. Esse processo 

de misturar as diferentes correntes 
de hidrocarbonetos, com o obje-

tivo de enquadrar a qualidade da 
gasolina nos atuais especificações 
determinadas pela ANP, se resume 
em “formular” o produto. Logo, sob 

esse ponto de vista, não há que 
se falar em gasolina formulada ou 

comum, pois atualmente toda a 
gasolina produzida no Brasil e no 
mundo, destinada ao consumidor 

final, seria formulada. 

O importante para a ANP é que 
a gasolina, qualquer que seja o 
método de produção, esteja de 

acordo com as especificações. Se esti-
ver, é considerada boa, se não estiver, 

quem comercializá-la ou distribuí-la 
estará sujeito a interdição e multa”.
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Estacionamento

Já é lei no Estado de São Paulo 
a proibição para que estabeleci-
mentos cobrem por hora cheia. 
A lei n° 16.127, sancionada pelo 
governador Geraldo Alckmin 
no dia 5 de fevereiro agora 
depende da regulamentação 
para entrar em vigor, o que deve 
ocorrer até o dia 5 de abril. Na 
prática, os motoristas passam 
a pagar apenas pelo período 
de uso, fracionado de 15 em 15 
minutos.

O valor cobrado pelo estacio-
namento deve ser o mesmo 
do primeiro quarto de hora nas 
demais frações seguintes. É 
obrigatório que a composição 
das frações seja proporcional ao 
custo da hora cheia.

Os consumidores devem ser no-
tificados sobre a mudança pelo 
próprio estabelecimento, que 
deve instalar placas grandes 
próximas à entrada, com a infor-
mação sobre os valores devidos 
por permanência de 15, 30, 45 
minutos e uma hora, além dos 
dados sobre as formas de paga-
mentos aceitáveis. 

Os comerciantes que não 
estiverem de acordo com a lei 
podem sofrer advertência e até 
serem submetidos ao paga-
mento de multa, valor que pode 
dobrar em caso de reincidência.

Análise jurídica
O Departamento jurídico do Sindicombustíveis 
Resan informa que a Justiça já reconheceu a 

inconstitucionalidade de leis estaduais e muni-
cipais sobre cobrança pelo serviço estaciona-
mento por ser competência apenas da União 

legislar sobre a matéria. “Por outro lado, o 
caso da lei paulista tem uma particularidade. A 
ideia do fracionamento é proteger o consumi-

dor de suposta cobrança abusiva. Como parte 
da doutrina e algumas decisões (inclusive do 
Tribunal de Justiça de SP - TJSP) aceitam a 

tese de competência concorrente entre União, 
estados e municípios para legislar a respeito, 

há o risco do argumento da inconstituciona-
lidade não ser aceito. Vale lembrar que em 

2015 o TJSP suspendeu liminarmente, com 
base no argumento de incompetência, uma lei 

estadual que impunha aos serviços de prote-
ção ao crédito determinadas exigências antes 
de negativar o nome de um consumidor. Mas, 
como o debate em tela tem seu viés político, 

cada caso é um caso”, diz a advogada do 
Resan, Carolina Dutra.

Destaques

1 A lei 16.127/16, de au-
toria do deputado es-

tadual Afonso Lobato (PV), 
foi aprovada em dezembro 
pela Assembleia Legislativa. 
De acordo com o texto, os 
estacionamentos não poderão 
mais cobrar uma tarifa fixa 
pela primeira hora de per-
manência e depois um valor 
adicional a cada 30 minutos 
ou uma hora.

2 As placas devem ter pelo 
menos um metro quadra-

do e estar em local próximo à 
entrada, com os valores e as 
formas de pagamentos.

3 A lei também exige que o 
cliente seja informado da 

hora exata em que entrou e 
saiu do estacionamento. Os 
relógios devem ser visíveis 
ao consumidor, na portaria de 
entrada e saída. Diz a lei que 
se os respectivos cronômetros 
não estiverem bem sincroniza-
dos, o consumidor fica isento 
de qualquer pagamento.

Cobrança por fração é lei no Estado de SP
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Dia da Mulher
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dem mais respeito às mulheres, para 
elas que não sejam julgadas pelas 
roupas que vestem, pelo modo de 
andar, falar ou por estarem sozinhas.

Mulheres na região
As mulheres são em maior núme-
ro na Baixada Santista. Segundo 
dados do último Censo do IBGE, de 
2010, elas são maioria em quase 
todos os municípios. Só perdem por 
algumas dezenas em Bertioga.Nas 
demais cidades, a diferença é signifi-
cativa. Em Santos, por exemplo, são 
227.488 mulheres contra 191.912 
homens. Em São Vicente, 172.781 
mulheres contra 159.664 homens; e 
em Praia Grande, 159.664 mulheres 
contra 136.125 homens.

O famoso “fiu fiu”, que antes era 
ignorado, virou símbolo de um movi-
mento nacional que pede respeito às 
mulheres. No mês em que se come-
mora o Dia Internacional da Mulher (8 
de março), Postos & Serviços traz 
essa discussão com objetivo de seus 
associados transformarem o assunto 
em pauta em suas empresas, cujas 
equipes são predominantemente 
masculinas. Afinal, um comentário 
pode ser facilmente interpretado 
como uma cantada.

O fato é que vivemos em um mundo 
conectado pelas redes sociais e um 
pequeno incidente pode se transfor-
mar no combustível que irá inflamar 
milhares de pessoas. O facebook é 
uma ferramenta poderosa. 

Foi o que aconteceu em São Paulo, 
em pleno carnaval. O garçom e um 
gerente de um bar da Vila Madalena 
foram acusados de se omitir numa 
situação em que duas jovens acusa-
vam clientes de assédio. A história 
viralizou na internet com mais de 40 
mil compartilhamentos.

Sabe o que é pior? O assédio ficou 
em segundo plano nos milhares de co-
mentários enquanto a posição adotada 
pela direção da casa é que incomodou 
e arregimentou tantas defesas. 

Uma pesquisa revelou que 83% das 
mulheres consultadas declararam não 
gostar de receber cantadas nas ruas. 
O resultado contraria a ideia de que 
elas gostam de elogios proferidos por 
desconhecidos. Pensando nisso, as 
jornalistas Juliana de Faria e Karin 
Hueck idealizaram a campanha “Che-
ga de Fiu Fiu”, que visa combater o 
assédio sexual em espaços públicos. 
Ainda mais quando acompanhado de 
olhares, gestos e palavras pejorativas. 

Atualmente, diversos movimentos pe-

As cantadas e olhares maliciosos acabam com 
a minha paciência. É uma mistura de senti-
mentos: dá raiva, nojo, medo e a certeza de 
impunidade. Se essas situações fossem tra-
tadas com mais rigor pela sociedade, talvez 
não teríamos que nos sujeitar a isso. Eu, 

particularmente, antes de sair de casa, pen-
so se tal roupa vai chamar atenção. Uma vez 
estava indo ao shopping com a minha melhor 
amiga e um homem mexeu com a gente. Eu fe-
chei a cara, mas minha amiga foi tirar sa-
tisfação. Ele voltou e tentou bater na gen-
te. Para mim, cantada não é para existir. É 

necessário conscientizar as pessoas.

Campanhas
A ONG Terre Des Femmes lan-
çou a campanha: “Não meça o 
valor de uma mulher por suas 
roupas”. Sofrer discriminação 
em função da roupa que está 
vestindo é algo que infelizmen-
te não é novidade no universo 
feminino. O preconceito, no 
entanto, vem de todos os lados. 
O grande problema é que o 
pensamento que condena a mu-
lher pela roupa que veste acaba 
dando subsídio para valores 
deturpados, como julgar uma 
mulher que é vítima de assédio 
sexual em função da roupa que 
ela está usando.

Chega de fiu fiu....
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Diesel S10

0800 777 9011

comercial@redesoft.com.br

Pronto para
NFC-e e SAT

Sistema
nas nuvens

Suporte
24 horas

.com.br
A melhor ferramenta para administrar
seu posto de onde você estiver.

As refinarias da Petrobras encerraram 
2015 com um recorde na produção 

total de diesel S-10 da ordem de 11,7 
milhões de m³. O volume atingido no 

período representa alta de 40% na 
comparação com o resultado do ano 
anterior, quando a companhia produ-
ziu 8,3 milhões de m³ do derivado. O 
crescimento da produção teria contri-

buído para a redução das importações 
de diesel S-10 pela Petrobras em 49%, 

passando de 9,3 milhões de m3 em 
2014 para 4,7 milhões de m3 em 2015. 

Aumento de produção

Tudo pronto para produção 
de S10 em Cubatão

AA Refinaria Presidente Bernar-
des (RPBC) irá produzir Diesel 
S-10 até a metade deste ano. A 
unidade de Cubatão é a pri-
meira de refino construída no 
Brasil pela Petrobras. E, com a 
novidade, manterá a tradição 
histórica de ser uma das uni-
dades com alta capacidade de 
conversão, produzindo dezenas 
de derivados de grande valor de 
mercado e padrão internacional.

O investimento na nova planta 
foi da ordem de US$ 1 bilhão 
e, segundo a assessoria de 
imprensa da Petrobras, a capa-
cidade de produção chegará a 
10 milhões de litros/dia.  “A nova 
planta encontra-se em fase final 
de montagem e comissiona-
mento (verificação, inspeção e 
testes) para início de operação”.  

Atualmente, a RPBC produz 
Diesel S-500 e Diesel Maríti-
mo. Com a nova unidade, a 
refinaria terá capacidade para 
manter a produção dos referi-
dos tipos de diesel, conforme 
demanda do mercado. A as-
sessoria de imprensa ressalta 
que, para os revendedores 
de combustível da Baixada 
Santista e do Vale do Ribeira, 
a produção local do S10 trará 
benefícios como a ampliação 
da oferta e a facilidade na 
logística.

Além da RPBC, outras unidades 
produzem o S10 em São Paulo: 
a Refinaria de Paulínia (Replan 
- Paulínia/SP), a Refinaria de 
Capuava (Recap - Mauá/SP) e a 
Refinaria Henrique Lage (Revap 
- São José dos Campos/SP).
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Qualificação

O Senac está à sua 
disposição, sabia?  

Cursos em Santos e Bertioga

“Mundo é dinâmico. 
A forma que se aten-
dia no passado é di-
ferente de como se 

atende hoje. O clien-
te faz exigências que 

antes não existiam. 
Temos que nos ante-
cipar para o que está 

por vir”.

GASTRONOMIA (cursos: confeitaria, panificação, 
pizzas, doces e salgados, cozinha regional, cardápio diet 
e light, auxiliar de cozinha e arte de bem servir)

GESTÃO DE NEGÓCIOS (cursos: logística, adminis-
tração, relacionamento com cliente, gestão de pessoas, 
administração de conflitos, contas a pagar e receber, 
tesouraria, planejamento financeiro, auxiliar de escritório, 
serviços contábeis, desenvolvimento de liderança, como 
administrar pequenas e médias empresas, contabilidade 
para não contadores) 

MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO TRABALHO 
(cursos: Técnico em segurança do trabalho, estratégias 
para elaboração de PPRA, higiene ocupacional, licencia-
mento ambiental e elaboração de laudos e perícias).

AAo completar 70 anos, o Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Comercial (Senac) oferece um grande número 
de cursos livres, técnicos e de pós-graduação sobre 
administração de contas, planejamento financeiro, como 
servir bem, auxiliar de cozinha, logística empresarial. 
Há módulos destinados ao empresário ou à sua equipe. 
A relação do Senac com os associados ao Sindicom-
bustíveis Resan acontece por meio da Fecombustíveis, 
que é filiada à Confederação Nacional do Comércio de 
Bens, Serviço e Turismo (CNC), e que, por sua vez, 
administra o Senac. 
O argumento da gerente do Senac Santos, Mariângela 
de Paula Albertino, é motivador. Diz ela que “uma em-
presa só alcançará seus objetivos quando toda a equipe 
estiver capacitada para realizar todas as funções”. 
“O maior desafio de qualquer gestor é manter uma 
equipe envolvida, competente, com iniciativa e, princi-
palmente, qualificada. É aí que entram a capacitação e 
a profissionalização do funcionário, com cursos voltados 
à área de atuação e que contribuirão para o sucesso 
empresarial”. 

Como investir na qualificação?
O associado do Resan que identificar possíveis líderes 
na sua equipe pode oferecer um curso na área que 
ele mais se encaixar, dentro do ramo de atividade da 
empresa. Há descontos previstos para empresas dos 
segmentos representados pelo sindicato. 
O Senac oferece opções que o mercado está absor-
vendo. Os cursos mais procurados são das áreas de 
alimentos (gastronomia e técnico em cozinha), adminis-
trativo, recursos humanos e gestão de pessoas. 
“O cliente sempre fará a opção pelo preço justo aliado 
à qualidade do serviço com agilidade no atendimento. 
Isso requer inúmeros detalhes de gestão que só alguns 
profissionais capacitados irão identificar. Profissionaliza-
ção é o desenvolvimento de pessoas”, diz Mariângela.

Serviço: Muitos dos cursos e palestras são gratuitos. 
Já os pagos têm 20% de desconto para quem trabalha 
com comércio e serviço. Mais informações no site www.
sp.senac.br/santos / telefone (13) 2105-7799; ou www.
sp.senac.br/bertioga / telefone (13) 3319-9260.
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Fazendo o bem

Em janeiro, as 215 crianças aten-
didas pela Creche Padre Bento, da 
Associação Beneficente Eurípedes 
Barsanulfo, em Santos, ganharam 
mais conforto e segurança. Pode 
parecer pouca coisa, mas a tinta 
usada para repintar as salas de 
aula e a grama sintética instalada 
no playground fizeram a diferença. 
Este é o primeiro balanço dos re-
cursos doados pelos associados do 
Sindicombustíveis Resan à Cam-
panha Abasteça o Natal de Quem 
Precisa,  promovida há 18 anos. 

“Trabalhamos com crianças de 
quatro meses a três anos e 11 
meses. Com o dinheiro recebido, 
adquirimos 25 latas de tinta e 
acessórios para pintura, além da 
grama do parquinho”, disse a pre-
sidente da instituição, Maria de 
Lourdes da Silva Agosto, durante 
visita feita pela equipe de Postos 
& Serviços à unidade.

Há seis décadas, a instituição atua 
em prol dos necessitados. No início, 
refeições eram entregues aos 
moradores de rua. Após a aquisição 
do terreno na Avenida Washington 
Luiz, em 1961, o trabalho foi dire-
cionado para as crianças, que não 
pagam absolutamente nada para 
ficar das 7h30 às 17h30 na creche. 

“Oferecemos cinco refeições diá-
rias, além de todo o apoio educa-
cional. Infelizmente, há crianças 
que retornam na segunda com a 
mesma roupa de sexta. Para es-
tas, enviamos uma cestinha com 
alimentos preparada com carinho 
pelas próprias educadoras”.  

A presidente da instituição ressal-
ta que 70% do valor gasto com 
as crianças vêm da Prefeitura. 
O restante é fruto de doações e 
das vendas do bazar, que fica 

ao lado. “Aceitamos doações de 
roupas, calçados, utensílios domés-
ticos e até móveis. É só ligar que 
retiramos”. 

Ana Morgado, tesoureira da creche, 
lembra com carinho de toda a ajuda 
recebida do Resan ao longo desses 
anos, e dos ‘anjos’ que surgem nas 
horas mais aflitas. “Uma vez, não 
tínhamos dinheiro para completar as 
contas de energia, água, enfim... E 
naquele mesmo instante, um rapaz 
tocou a campainha e perguntou se 
podia fazer uma doação. O valor do 
cheque era exatamente o que faltava”. 

Outra vez, um rapaz apareceu no 
meio da tarde e pediu para entrar 
na creche. “Ele me disse que os 
melhores anos da vida dele foram 
aqui, pois em casa ele não tinha o 
que comer. O reconhecimento das 
crianças e dos que passaram por 
aqui é o que me faz continuar com 
este trabalho”.

Quer ajudar?
Colabore com a doação de itens 
para o bazar! A creche fica na Ave-
nida Washington Luiz, 25, Santos. O 
telefone é o (13) 3235-5316.  

Doação beneficia 215 crianças em Santos



Maria Pureza  
Rodrigues Gomes
AP Acarau - Guarujá

Aristides Reimão de Vas-
concelos Maia  
Novo Portal do Guarujá

Sueli Abreu Nunes  
Centro Automotivo Mar Azul - Gua-
rujá

Edson Monico  
de Carvalho 
Auto Posto Guará Verme-
lho - Cubatão

Carvalho & Hamamoto - Santos

Patrícia Storti de Souza 
Auto Posto Praia do Forte - PG

Pablo Docampo  
Estevez
Rede Clean Car - 
Santos

Regina Peres Lopes Fonseca
AP Continental de São Vicente 
R. P. Lopes Fonseca - Santos

Cláudia Cirineo Sacco
Auto Posto Beira Mar de 
Cananéia

Mônica Lopes Fonseca 
AP Continental de São Vicente
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Fique Atento!

17Entrevista do presidente do 
Sindicombustíveis Resan, José 

Hernandes, na Rádio Santos FM 92,5, 
em Santos/SP;

18Assembleia Geral Extraordi-
nária do Resan para apresen-

tação das pautas de reivindicações 
das categorias de Postos e Trocas de 
Óleo, em Santos/SP;

23Reunião Ordinária do Conselho 
Regional do Senac, em São 

Paulo/SP;

24Reunião interna dos funcioná-
rios e colaboradores do Resan, 

em Santos/SP;

26Reunião do Conselho de 
Representantes da Fecombus-

tíveis, no Rio de Janeiro/RJ.

17

19

18

20

Fernando Geraldini
Auto Posto Vera Cruz  
Mongaguá 

Amanda Vanessa Gada-
nha 
Auto Posto Malibu - 
São Vicente

Rosângela Mármora 
Sorocotuba Auto Posto - 
Guarujá

Luiz Carlos Villamarim 
Auto Posto Espumas -  
Santos

13

28

MARÇO
2ª QUINZENA

Um brinde a você!

FEVEREIRO / 2016

07

09

06

ABRIL
1ª QUINZENA

Ações / Resan
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João de Andrade 
Fernandes 
Auto Posto Xixová - Praia 
Grande

Marta Tavares da Silveira  
Auto Posto Betmar - Bertioga
Auto Posto Farol - Bertioga
Auto Posto Riviera de São Lourenço 
- Bertioga
Posto de Serviço Badejo de  
Bertioga

André Cristiano Borges 
Atlântica Combustíveis - 
Santos

Carlos Batistuti Sansero
C.C.R.S. Auto Posto - SV

15

31

30

05

Teresa Cristina Borges 
Atlântica Combustíveis -  
Santos

Marco Nunes Mendes
Floripes da Conceição N. 
Mendes - Santos

Antônio Augusto  
Salgueiro Antunes 
Auto Posto Nacional de 
Santos

Luiz Carlos Fernandes 
Posto de Serviço Padre  
Anchieta - Bertioga

José Queiroz 
Homem Tavares &  
Queiroz - Santos

Aldair de Souza 
Auto Posto Praia do  
Forte - Praia Grande

Ildo Dutra de Almeida 
Auto Posto Agenor de Campos - 
Mongaguá
Auto Posto Flórida Mirim -  
Mongaguá
AP Reobote - Itanháem
Posto Mont Mar - Mongaguá

João Abel da Cunha 
Auto Posto Jetbel - Santos

Renato Batistuti Sansero 
C.C.R.S. Auto Posto - São  
Vicente

23

10



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
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Fique Atento!

1 O ministro das Minas 
e Energia, Eduardo 
Braga, anunciou que 
não haverá cobran-

ça extra nas contas de luz em 
abril devido ao desligamento 
de usinas térmicas, que geram 
energia elétrica mais cara. 
Entrará em vigor a bandeira 
verde, que, pelo sistema de 
bandeiras tarifárias representa 
a ausência de cobrança extra. 
No entanto, a eliminação da 
cobrança extra não significa que 
o sistema de bandeiras tarifárias 
será abolido.

FIM DA TAXA EXTRA 2 O certificado original da 
NR-20 deve ser entregue 
ao funcionário, pois, se 
o mesmo vier a trabalhar 

num outro posto, já estará devidamen-
te habilitado e deverá apresentá-lo 
ao novo contratante. Além disso, o 
Resan relembra que, conforme o Art. 
20.11.13, o empregado deve participar 
de um treinamento de “atualização” 
(de 4 horas) a cada dois anos. Este 
treinamento já está snedo elaborado 
em parceria com a Labormed, com 
previsão de impalntação no segundo 
semestre. E, a partir de 1º de março, 
ao concluir o treinamento, o funcioná-
rio deverá retirar o certificado na sede 
do Resan e a cópia será enviada ao 
posto via Correio. Atenção, pois 2ª via 
adicional custará R$ 20,00. 

NR-20

3 As alíquotas de ICMS  (Imposto 
sobre Circulação de Mercado-
rias e Serviços) sobre cerveja e 
cigarro foram elevadas, respec-

tivamente, de 18% para 20% e de 25% para 
30%.  A medida faz parte do Projeto de Lei 
1404/2015, sancionado em novembro de 
2015 pelo governador Geraldo Alckmin.

ICMS MAIOR

4Os revendedores de com-
bustíveis têm até o dia 31 
de março para preencher e 
enviar o Relatório Anual de 

Atividades Potencialmente Poluidoras 
(RAPP), do Ibama, para o exercício 
2015/2016. Associados podem consultar 
a advogada jurídica do Resan, Carolina 
Dutra, pelo e-mail: juridico@resan.com.br.

RAPP

6 A ANP recebeu cerca de 
7.500 denúncias de adul-
teração de combustível 
em 2015, num total de 

12.000. Segundo o superintendente 
de Fiscalização, Carlos Orlando da 
Silva, as principais irregularidades 
encontradas nas fiscalizações foram 
o percentual de etanol anidro fora 
dos 27%. Também foi encontrado 
biodiesel com água  fora do padrão.

ADULTERAÇÃO

7 Estão abertas as 
inscrições para o 
curso da NR-20 
que será minis-

trado em maio em Registro. 
Interessados devem acessar 
www.resantreinamentos.com.br 
o quanto antes. O curso será 
nos dias 02, 03, 04 e 05, de 
manhã e à tarde.

NR-20 EM REGISTRO5 Os contribuintes de Santos que tiverem débi-
tos com a prefeitura referente a 2015 poderão 
parcelar suas dívidas em até 10 prestações. 
O pedido do parcelamento pode ser feito até 

31 de março e terá juros de 1% ao mês sobre o valor 
devido. O parcelamento contempla quem tiver débitos de 
IPTU, ISS fixo e taxas de licença. Para consultá-los, vá 
até à Seção de Cobrança da Dívida Ativa da Procurado-
ria Fiscal, que funciona no Poupatempo, na Rua João 
Pessoa, 246, Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 17h e, aos sábados, das 8h às 13h.

PARCELAMENTO DE DÍVIDA




