
Informativo do Sindicombustíveis - Resan  | Maio de 2016 |  Ano 21  |  N° 246

Amostra-testemunha
Fato real ocorrido com re-
vendedor da base do Re-
san mostra a importância 
da amostra-testemunha 
e do teste de qualidade. 
Confira passo a passo 
para quem trabalha na 
modalidade CIF ou FOB.
Páginas 14 e 15 

NR-20
Novos cursos para 
funcionários de postos 
de serviços e lojas de 
conveniência já estão 
com inscrições abertas 
para turmas de junho, 
com as aulas ministradas 
na sede do sindicato.  
Página 17 

Capacete
Lei que proíbe a per-
manência de motociclis-
tas com capacete em es-
tabelecimentos públicos 
e privados completa três 
anos. Para sua própria 
segurança, mantenha a 
placa de alerta visível.
Página 17 

Liderança é a melhor saída 
para manter o ‘barco’ seguro

Comprometimento
O trabalho em equipe faz a diferença. 

“Quanto maior a união das pessoas, 
mais rápido o barco chega ao seu destino”. 

A frase é do professor Dalmir Sant´Anna, 
que fez a palestra no evento de aniversário do 
Sindicombustíveis  Resan, no Vale do Ribeira. 

Páginas 5 a 8



CONVENIÊNCIA 
PARA O SEU NEGÓCIO

S É R I E
BENEFÍCIOS 
POSTOFÁCIL

3MÓDULO MOBILE INTERCAMP. 
TÃO AVANÇADO QUE 
COLOCOU O CONCEITO 
DE CONVENIÊNCIA 
NO BOLSO.

Pense em um verdadeiro “gerente eletrônico” que 
possibilita receber alertas e indicadores das informações 
mais relevantes onde estiver. Isso é poder gerenciar o seu 
posto e tomar decisões com mobilidade total.  
Para clientes como transportadoras, por exemplo, é possível 
disponibilizar o acompanhamento do consumo médio dos 
veículos, controle de notas e limites de crédito, através de 
um simples acesso à Internet. 

Venha conhecer toda a conveniência do  
Módulo Mobile e Gestão de Frotas.

Desenvolvido por: 

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

O software do posto inteligente.

www.intercamp.com.br/postofacil
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Placa sobre proibição de capacete 
em postos é obrigatória17

16 SAT-CF-e não
é ‘infalível’

Embora o sistema praticamente elimine as 
falhas durante o envio dos arquivos de Nota 
Fiscal Paulista, ainda assim pode gerar erros.
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José Camargo Hernandes
Presidente do Resan

“Temos um 
instrumento muito 

poderoso nas mãos”

O

Editorial

“O grande desafio de alguém que 
está na liderança de uma entidade 
como o Sindicombustíveis Resan 
é identificar as necessidades e os 
anseios dos associados. Nossa 
preocupação é entender o que o 
empresário precisa e o que nós, 
como sindicato, precisamos fazer 
para atender a esses anseios, sejam 
eles sobre legislação, atendimentos 
jurídicos, ambientais, trabalhistas...

O Resan tem um corpo técnico 
muito bom. A primeira parceira co-
mercial do sindicato foi a Labormed 
Saúde Ocupacional. Na época só 
fazíamos exames médicos. E hoje 
temos uma gama de serviços na 
área de saúde, medicina e seguran-
ça do trabalho, treinamento de Cipa, 
NR´s, e demais serviços.

Outra empresa parceira é a Sup-
ply, que faz a coleta e a recicla-
gem de produtos contaminados, 
atendendo a legislação ambiental. 
Temos a honra de tê-los conosco. 
Fomos pioneiros nessa parceria 
e hoje a Supply atende a vários 
sindicatos no País.

Em paralelo, temos a oportunidade 
de desenvolver a assessoria jurídico 

ambiental, comercial com o objetivo 
de ajudar o revendedor a analisar os 
seus contratos comerciais com as 
companhias distribuidoras, analisar 
às exigências da  Cetesb e auxiliar 
em eventuais autuações. A atividade 
varejista de revenda de combustí-
veis é, senão a maior, uma das mais 
fiscalizadas do Brasil. No mínimo, 
uma dezena de entidades que nos 
fiscalizam (ANP, Procon, Sefaz, 
Ipem, dentre outras). 

Temos também assessoria jurídi-
co trabalhista em todos os níveis. 
Além disso, temos o visitador, que 
é aquela pessoa que vai ao posto e 
às demais empresas que represen-
tamos, auxilia o dono a identificar 
eventuais problemas de operação, 
sinalização e demais itens de legis-
lação. É o bom fiscal, que auxilia 
para evitar autuações.

Mas eu estou muito preocupado. 
Tecnicamente e comercialmente 
nós cumprimos nosso papel como 
entidade de classe. Mas, o que mais 
fazer pelo associado? Promovemos 
inclusive eventos, reuniões, sempre 
na expectativa de atender à expec-
tativa de toda a base.

É incrível como temos 
vários empresários fa-

lando de crise e cruzan-
do os braços. O mundo 
gira quando tem crise. 

Mudanças ocorrem 
quando tem crise. É na 

tempestade que você vê 
a força que seu barco 

tem em alto-mar”.
Professor Dalmir Sant´Anna

Por isso que a palestra do profes-
sor Dalmir Sant´Anna (ministrada 
no evento do Vale do Ribeira no 
dia 26 de abril) apresentou instru-
mentos e ferramentas para que os 
revendedores possam transformar 
seus funcionários em colaborado-
res efetivos para o melhor desen-
volvimento da empresa.

Se hoje eu pudesse, como líder 
das categorias que representamos 
fazer uma escolha, eu certamente 
pediria que nossos associados 
abrissem os olhos e percebessem 
que temos nas mãos um instru-
mento muito poderoso, que se 
chama Resan. E o Resan precisa 
que estejamos juntos, caminhando 
lado a lado!
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Comprometimento

“É preciso 
mais do que 

apenas 
vestir 

a camisa”

Se no passado um bom funcionário era 
aquele que vestia a camisa, hoje ele 
tem que “vestir, transpirar e defender 
a camisa”. Quem diz isso é o profes-
sor Dalmir Sant´Anna, um defensor 

da cultura organizacional e do comprometimento 
como as principais ferramentas para uma gestão 
eficiente  de pessoas e empresas. 

Sant´Anna falou para os revendedores do Vale do 
Ribeira que estiveram no dia 26 de abril no evento pro-
movido pelo SIndicombustíveis Resan, em Registro. 

Apesar da crise econômica e das complicações que 
resvalam sobre as empresas brasileiras, sobretudo 
do varejo, o palestrante aponta algumas ações que 
podem ajudar o empresário a superar desafios. E 
a primeira delas é ter o comprometimento sempre 
como parceiro tanto no seu desempenho pessoal 
como líder quanto nas exigências que fazemos aos 
nossos funcionários.

A soma das variáveis “comprometimento” e “moti-
vação”  faz com que o posto e seus gestores e até 

mesmo os frentistas consigam gerar diferenciais com-
petitivos. “Fala-se de crise, mas poucos são aqueles 
que se comprometem de verdade. Constrói-se uma 
missão organizacional, mas poucos a vivenciam”.

- Mas o que é missão organizacional, professor? 

- Uma vez eu cheguei para uma telefonista e per-
guntei o que a empresa produzia. Ela disse “não sei, 
senhor... sou a telefonista”. Logo se vê que a telefo-
nista não passou por um trabalho de socialização que 
lhe permitisse entender que aquele barco já está em 
alto-mar e que é preciso mais funcionários remando 
para, juntos, terem maior força competitiva.

Com um discurso bastante didático, Sant´Anna com-
para os desafios de uma empresa como uma batalha 
cujos soldados são os funcionários. “Você pode per-
guntar que nenhum soldado vai te dizer que irá para 
a guerra. Ele vai cumprir uma missão. Por isso acho 
lamentável quando um empresário reclama da crise, 
mas sua equipe não sabe o que fazer. Como você 
quer que seu exército tenha força, se o próprio líder 
não compartilhou a missão”?
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Comprometimento

Trabalhe a 
questão do 

envolvimento
É preciso fazer com que funcio-
nário esteja envolvido com plane-
jamento, que compreenda onde 
o dono, gerente ou coordenador 
quer chegar com a sua ordem/
proposta/missão. “Não adianta só 
construir planejamento e achar 
que todos sabem onde chegar. É 
preciso envolver a todos e tam-
bém entender que as pessoas têm 
ritmos diferentes. Umas aprendem 
na primeira, outras se esquecem 
uma semana depois do que apren-
deram e precisam ser lembradas, 
mas há ainda quem precise ser 
pego pela mão para fazer direito”, 
diz Sant´Anna.

Como fazer?

Como 
conseguir 

isso? 
“Mostrando que o traba-
lho em equipe, a união e o 
respeito fazem a diferença”, 
explica ele.  Uma outra fase 
de efeito, mas que exempli-
fica bem como devem agir 
os líderes é a que “quanto 
maior a união das pessoas, 
mais rápido o barco conse-
gue chegar ao destino”.

Traduza 
o discurso 
em ação

“Muitas pessoas falam de 
crise, de resiliência e até da 
alta rotatividade de funcioná-
rios, mas poucos traduzem 
seu discurso em ação. Quan-
do pensamos em atendimen-
to, ouço muitos discursos 
maravilhosos sobre como 
reter clientes e sobre os 
diferenciais aplicados, mas 
poucos são os que conse-
guem traduzir esse discurso 
em ação”.  

Durante a palestra, Dalmir Sant´Anna chamou a aten-
ção do público para como colocar a teoria em prática. 
“Como faço para que funcionários cumpram essa 

missão”?, questiona. Abaixo, seguem as três principais 
linhas de trabalho para quem quer sair do lugar comum 
e ganhar em competitividade.

Durante a palestra, 
Dalmir pede ao 
público que feche 
os olhos e aponte 

para o Norte. 
Como as 

pessoas não sa-
bem se localizar, 
cada um levanta 

o braço para uma 
direção. Apenas 

quando são orientados 
é que todos cumprem o de-

safio corretamente. A metáfora 
serve para mostrar que sem lideran-

ça, o barco fica desgovernado.
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Comprometimento

“
Do que adianta falar 
dos planos de bene-
fícios da empresa, se 
seu funcionário está 

desmotivado. De que adianta 
tratar bem os clientes e mal 
os funcionários. A simpatia 
precisa atingir todos os setores 
da empresa. Precisamos partir 
do pressuposto de que moti-
vação é intrínseca. Pense que 
é preciso fazer com que os 
funcionários tenham motivo 
para cumprir a missão. 

Não adianta exigir que eles 
usem um uniforme se não se 
sentem bem com ele. O líder 
precisa ter a capacidade de 
ouvir e muitos deles não se 
permitem parar para ouvir. 

Uma coisa é fazer uma reunião 
para impor uma decisão e 
outra é reunir os funcionários 
para compartilhar opiniões. 

Tem um abismo imenso se-
parando o líder arrogante do 
líder transformacional, que 
é aquele que consegue dar 
para à equipe motivos para 
a ação. Hoje, eu  comparo 
muito o empresário com um 
técnico de futebol que pre-
para seu jogador para entrar 
em campo e fazer o gol. 
Mas como chegar à vitória? 
O bom líder é o que entra 
em campo e percebe se 
jogadores têm competência 
e se sabem vestir, transpirar 
e defender a camisa”. 

Como motivar seu funcionário?

“Lamentavelmente a 
faculdade não ensina 
o empresário a sair da 

crise. Ela ensina a superar 
desafios e conceitos teóricos. 
Esta oportunidade que o Re-
san está oferecendo aos seus 
associados é para que eles ul-
trapassem os muros da teoria 
(do que alguns aprenderam na 
faculdade) e saboreiem novas 
conquistas”.

Evitar os cinco 

vilões 
da motivação:

1 falta de confiança 
em si mesmo

2 procrastinação 
(adiar decisões)

3 ausência de objeti-
vo definido

4 falta de reconheci-
mento

5 insatisfação e des-
comprometimento

Um pequeno 
exemplo!
Dalmir Sant´Anna mora em Santa 
Catarina e veio até Registro para 
a palestra do Resan de carro. No 
caminho, parou num posto para 
almoçar. “Fui brincar com o fren-
tista, pois vi que tinha restaurante 
no local. - ‘Cara, eu sou chato para 
comer. Como é que é a comida 
aí?’, perguntei.  A resposta dele foi 
a seguinte: - ‘Segue mais 10 qui-
lômetros que tem outro posto com 
comida melhor’. Eu não esperava 
essa resposta. Ao invés de vender 
o seu produto, ele me empurrou 
para o concorrente. Tem funcionário 
que reclama quando chega cliente. 
Há muitas pessoas com discurso 
e poucas com prática.  Quem faz 
a diferença é aquele que diminui o 
discurso e eleva a ação.
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Biodiesel

“
Se um posto se transformasse em um barco, que tipo 
de mar seus funcionários estariam preparados para en-
frentar? No raciocínio de Dalmir Sant´Anna, ‘mar’ pode 
ser entendido como a crise pela qual passa o Brasil. 
E a condições para sobreviver neste oceano vêm da 
resiliência (capacidade de persistir), dos desafios, da 
concorrência, competição, meta e da revisão de plane-
amento. “Os funcionários, muitas vezes, não entendem 
que eles precisam estar dentro desse barco para remar 
junto. E para isso precisam ser comprometidos”.

Quantas vezes, o empregador diz ao funcionário: - Seja 
simpático! Mas será que ele sabe o que é ser simpáti-
co? “Você mostrou pra ele? O que a vida dele oferece 
para que ele entenda esse significado”?, questionou 
Sant´Anna aos revendedores que participaram da pa-
lestra em Registro.

Formação
Como é a socialização na sua empresa? Para muitos, o 
primeiro dia de trabalho deve ser iniciado com a famosa 
integração, que nada mais é do que o treinamento. “Es-
queçam a palavra ‘integração’. Integrar é pegar o cara e co-
locar no caixa e dizer a ele que ele trabalhará assim. Mas o 

que o funcionário sabe sobre a história da empresa”?

Sant´Anna alerta para as expectativas que temos da-
queles que são contratados. “Nós queremos mais das 
pessoas, mas não temos a capacidade e a humildade 
de mostrar a elas como fazer. Achamos que as ‘treina-
mos’, mas não nos colocamos no lugar delas”.

Socializar?
Querer  lucro, rentabilidade e que todos falem a mesma 
linguagem não é pecado. “Mas existe um cuidado de 
socializar as pessoas para que todas remem na mesma 
direção?” 

Muitos dos empresários querem  mais visibilidade e 
apostam até na publicidade. No entanto, há situações 
em que o investimento certo está nos funcionários. 
“Gente desmotivada custa muito caro para a empresa, 
pois assusta os clientes. Não é capaz de dar bom dia, 
até logo e sequer perguntar se quer tomar um café na 
loja. Não sabe vender os serviços do posto”.

O consultor mostrou que não há ensinamentos contra 
a crise. Isso se aprende na prática e não é no discurso, 
mas na ação.  

Comprometimento

“Precisamos mostrar como fazer”
Não é salário que segura um 
funcionário. As pessoas que-
rem reconhecimento (feed-
back). Porque não fazer um 
café para homenagear as 

mães do posto, pelo dia das 
mães? Oferecer um almoço 

aos familiares? 

Você tem funcio-
nário que chega 
no horário, sai no 
horário, está sem-
pre bem vestido, 

cumprimenta bem 
os clientes... e você 

nunca o elogiou? 

Ou, ainda, você quer ser legal 
e oferece um presente por-
que seu funcionário atingiu 
a meta? Mas já o perguntou 
se ele queria ganhar isso? O 
que é importante para ele? 

Deve-se ouvir as necessida-
de dos seus funcionários.



UUma das principais parceiras 
do Sindicombustíveis Resan, a 
Supply Service cresceu lado a 
lado com o sindicato. Tanto que 
ambos têm hoje a mesma idade: 
23 anos. A empresa se especia-
lizou à medida que mergulhou 
no mundo da revenda. Há quatro 
anos, a Supply montou um posto 
revendedor próprio, partindo do 
zero, para entender o dia a dia 
do setor.

“Começamos há quatro anos 
e o posto demorou três entre 
ser construído e obter todas as 
licenças. Era exatamente esse 
aprendizado que buscávamos”, 
disse Davi Oppermann, diretor-
-presidente da Supply. 

Localizado na estrada entre 
Itapiraí e Piedade, no interior 
de São Paulo, o posto funciona 
desde fevereiro de 2015. “Não 
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Negócios

“É gratificante pra 
nós sermos par-
ceiros do Resan. 

O sindicato foi nosso 
primeiro cliente cor-

porativo nesta área. O 
Resan entendeu nossa 
proposta, incorporou 
a ideia, reconheceu 
que esta era mais do 

que uma obrigação le-
gal, mas uma questão 
ambiental e que isso 
teria um custo, sim. 
Não sabíamos como 

cobrar, quanto cobrar, 
quanto gerava de resí-
duo, com quanto tem-
po deveríamos limpar 
novamente uma caixa 

separadora (que a 
maioria não tinha). 
Somos muito gratos, 
pois o Resan nos en-

sinou tudo. Hoje, 
graças ao sindicato, 
sabemos quanto um 
posto de cidade, de 

rodovia ou rural gera 
de resíduos, quais 
as especificidades 
de cada um e como 
funciona um estabe-
lecimento que possui 
troca de óleo. Este é 
um case de sucesso, 

uma parceria que deu 
resultado”.

Davi Oppermann
Diretor-presidente da 
Supply, que esteve no 
evento promovido pelo 

Resan em Registro 

A Supply iniciou em janeiro um novo 
serviço, o de remediação de terreno 
contaminado. Toda a terra contamina-
da é enviada para coprocessamento; 
não vai para aterro. As técnicas usa-
das podem ser por meio de utilização 
de bactérias ou fitorremediação, que 
nada mais é do que o plantio de espé-
cies vegetais que absorvem os conta-
minantes do solo. “Com o tempo re-
colhemos as plantas, as incineramos 
e medimos o nível de contaminação 
do solo até que chegue ao aceitável, 
de acordo com o Decreto 8.468 da 
Cetesb. 

Histórico 

A Supply Service é a única empresa do 
Brasil a fazer a destinação final do resí-
duo gerado por postos de combustíveis 
em todas as suas etapas. Ela faz desde 
a descaracterização da marca, trituração 
e até o envio do chamado blend que ser-
virá de combustível para as cimenteiras.  
Na prática, o resíduo não vai parar em 
um aterro. Tudo o que tem poder calorífi-
co vira energia, ou seja, vira combustível 
para as indústrias de cimento. E aquilo 
que não tem é acrescentado à corrente 
de matérias primas. 

Empresa agora faz remediação de áreas

Supply monta posto para 
entender melhor a geração 
de resíduos pela revenda

queremos ser concorrentes. 
Nós o fizemos para entender e 
atender melhor nossos clien-
tes, com eficiência e preço 
justo, com as margens que 
esse mercado permite”. 



10 |  POSTOS & SERVIÇOS

Vale do Ribeira

Resan celebra seus 23 anos!

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.
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Reciclagem da NR-20
Todos os funcionários de postos 
de combustíveis que lidam com 
processo de abastecimento e 
que participaram do curso Inter-
mediário (16 horas) da Norma 
Regulamentadora 20 (NR 20) 
devem se submeter a uma 
reciclagem a cada dois anos. A 
carga horária é de apenas qua-
tro horas com um resumo dos 
principais itens do treinamento 
inicial.

A informação foi prestada aos 
revendedores do Vale do Ribeira 
pelo técnico em segurança do 
Trabalho da Labormed, José 
Carlos de Andrade. 

Em breve o Resan trará mais 
informações ao associado sobre 
o novo curso cujo currículo 
está em estudo. A legislação 

não é clara quanto   aos temas 
a serem abordados na reci-
clagem. O treinamento está 
previsto para início no segundo 
semestre, quando a maioria 
dos funcionários deverá voltar 
para a sala de aula. Os cursos 
da NR 20 têm sido ministrados 
em parceria entre o Resan e a 
Labormed Saúde Ocupacional 
há dois 
anos. 
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SSe uma palavra pudesse expressar 
todo o trabalho realizado pelo Lar 
Fraterno de Cubatão, ela certamente 
seria: amor. Há 30 anos, de domingo a 
domingo e 24 horas por dia, os idosos 
que lá residem são tratados com muito 
carinho, como se todos fizessem parte 
de uma única e grande família. 

O Lar Fraterno é uma das entidades 
beneficiadas pela campanha “Abas-
teça o Natal de Quem Precisa”, do 
Sindicombustíveis Resan, que rece-
beu, em janeiro deste ano, a quantia 
de R$ 3.500, fruto de doações dos 
associados. O valor ajudou na com-
pra de ventiladores novos, fraldas 
geriátricas e produtos de higiene e 
limpeza. Só de fralda, por mês, a 
entidade necessita de 1.600 pacotes.

Lá eles recebem atendimento médi-
co, fisioterapia, terapia ocupacional, 
além de aulas de canto, educação 
física e reforço escolar. Eliza Neves 

Rodrigues, de 86 anos, mora no Lar 
há 20 anos. Ela passa boa parte do 
tempo cantando e ajudando nas tare-
fas diárias. “Adora cantar! Amo esse 
lugar e só saio daqui quando morrer. 
Aqui sou muito feliz”, comenta.

“Somos uma família. Fazemos o 
possível para que eles se sintam, 
de fato, em casa”, afirma Solange 
das Graças Lima, coordenadora do 
Lar. Segundo ela, a maioria dos 28 
idosos recebe atenção e visita dos 
familiares. Mas há alguns que, infe-
lizmente, perderam este contato. 

“É tão gostoso receber o aconchego 
de filho, irmão... não é mesmo? Mas, 
para quem não tem, tentamos suprir 
esta falta com carinho e diversas 
atividades. Levamos para a praia, 
convidamos jovens para passar o dia 
aqui. O clima é o melhor possível”. 

Manoel dos Santos, de 91 anos, é 
o morador mais antigo. Sua histó-

ria com a entidade começou há 30 
anos, quando ele trabalhava como 
porteiro da casa. “Todos os funcio-
nários e amigos são minha família. 
Perdi contato com meus familiares 
e acabei ficando por aqui. Gosto de 
todos e todos gostam de mim. Sou 
feliz e muito bem cuidado”.

QUER AJUDAR?

A lavanderia da casa conta com 
duas máquinas de lavar e secadoras 
domésticas, que já não dão conta 
da quantidade de roupas, lençóis e 
edredons lavados diariamente. Se-
gundo Solange, o próximo passo da 
entidade é adquirir máquinas indus-
triais. Colabore!

End: Avenida Joaquim Miguel Couto, 1130, 
Vila Paulista, Cubatão. Tel: (13) 3361-3973.

Com apoio do Resan, entidade de 
Cubatão oferece amor a 28 idosos

Idosos participam de aula de alongamento 
com professor de educação física

Dona Eliza, a 
cantora oficial 

da casa, e 
seo Manoel, o 
grande amigo 
de todos, são 
os moradores 
mais antigos. 

Para eles, o Lar 
é a única família 

que possuem.

Fazendo o bem
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U A cortesia representa para a 
sociedade moderna o mesmo 
que um oásis no deserto. Ser 
educado, gentil e atencioso 
pode matar a sede da alma 
de quem se aproxima em 

busca de uma informação, 
uma palavra de conforto ou 
mesmo para um desabafo. 

Um “bom dia” ou um sorriso 
ajuda a desarmar o espíri-
to de quem vem com dez 

pedras nas mãos ou, então, 
a renovar as esperanças por 
um dia melhor para aqueles 
que continuam a acreditar 

na humanidade.

Funcionária do Auto Posto 
Tamburello aplicou adesivos 
nos vidros de carros dos 
clientes. O Resan é um dos 
apoiadores da campanha do 
Rotary Club de Santos

PPor apostar que o mundo pode 
ser melhor se todos contribuírem 
com gestos e práticas menos 
individualistas, o Sindicombustí-
veis Resan apoia a Campanha 
Pratique a Cortesia, do Rotary 
Club de Santos. 
Lançada no dia 20 de abril, 
a ação conta com o apoio de 
20 postos de combustíveis de 
Cubatão, Guarujá, Praia Gran-
de, Santos e São Vicente. “Esse 
é um importante trabalho de 
responsabilidade social ao qual 
estamos engajados e nos esfor-
çamos para que obtenha grande 
sucesso, repercussão e visibilida-
de”, diz o presidente do sindicato 
José Camargo Hernandes.
Seja nas relações corporativas 
entre patrão e empregado ou 
entre os próprios trabalhadores 
e, sobretudo, no atendimento ao 
público, a gentileza sempre será 
o cartão de visita de um estabe-
lecimento comercial ou prestador 
de serviços.
“Nossa intenção é contribuir para 
a melhoria do relacionamento 
humano, através de práticas 
saudáveis em qualquer atividade 
e em todos os lugares.
A campanha lembra às pesso-
as de todos os níveis sociais a 
importância da cortesia todos os 
dias, no lar, na escola, no comér-
cio ou nos serviços públicos, dan-
do ênfase ao sorriso, à atenção 
e a cordialidade”, argumenta o 
presidente da entidade, Heitor 
Emiliano Lopes de Moraes.

“A sociedade costuma 
valorizar empresas que 
praticam a filantropia e/
ou que protegem o meio 

ambiente”,
Flávio Ribas

2º vice-presidente do Resan e 
coordenador da campanha pelo sindicato



A confiança na distribuidora e o fato de 
o combustível ser transportado até o 
posto por caminhão-tanque próprio foram 
motivos suficientes para que um revende-
dor da base do Sindicombustíveis Resan 
nunca coletasse e guardasse amostra-
-testemunha do produto adquirido e nem 
fizesse os testes de qualidade. 

Resultado: num determinado carrega-
mento, o combustível estava fora de 
especificação por motivo desconhecido 
e acabou sendo flagrado durante uma 
fiscalização de rotina da ANP. 

Sem ter como se defender, o empresário 
assumiu, sozinho, a responsabilidade 
pela qualidade do produto. Neste caso, 
não há muito o que fazer. Resta esperar 
pela multa e lembrar que em caso de 
reincidência por produto não conforme 
poderá ter o registro revogado . 

A situação seria ainda mais complicada 
se a fiscalização envolvesse a Secreta-
ria da Fazenda do Estado, cujo resulta-
do seria a cassação da inscrição esta-
dual e o fechamento do estabelecimento 
por cinco anos.

“O dono do posto confiou na companhia: 
não pediu amostra-testemunha e nem fez 
os testes. Não se sabe em que ponto do 
processo houve a alteração do combustível 
(mais etanol na gasolina do que os 27% 
estabelecidos a partir de 16/3/15), mas 
por ser FOB (ter ‘caminhão-retira’) ele não 
pediu a amostra-testemunha que, hoje, é a 
nossa única garantia”, explica José Camar-
go Hernandes, presidente do Resan. 

O caso também reacende uma luta 
antiga da categoria e que teve seu desfe-
cho em 2014 quando a ANP publicou a 
Resolução 44/2013, instituindo a obriga-
toriedade da amostra-testemunha nas 
bases das distribuidoras. “Foi uma vitória 
da revenda. Temos que fazer valer nosso 
direito de coletar a amostra-testemunha, 
além de fazer os testes de qualidade”, 
continua Hernandes.

Se não tem, 
não há do que 

reclamar!

Amostra-testemunha

14 |  POSTOS & SERVIÇOS
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Utilize o saca-amostra. Vale lembrar que o posto deve 
manter armazenado as amostras-testemunhas
referentes às três últimas compras dos combustíveis.

1 Conferir os lacres numerados que constam no painel e 
nas bocas de cada compartimento com a nota fiscal;

2 Estando a conferência correta, o próximo passo é 
verificar se o combustível está no nível certo, obser-

vando a seta dentro do tanque de carregamento;

3 Coletar aproximadamente 1 litro do combustível de 
cada compartimento a ser recebido, utilizando o saca-

-amostra. O equipamento deve ser levado até o fundo do 
tanque e ser puxado lentamente para a superfície, colhen-
do, assim, uma amostra representativa do produto;

4 A amostra recolhida deve ser transferida para a em-
balagem apropriada, um frasco de vidro escuro ou de 

polietileno de alta densidade, com 1 litro de capacidade;

5 Em seguida, deve-se iniciar as análises de aspecto, 
cor, massa específica e teor de álcool (para gasolina 

e etanol) utilizando uma proveta de 100 ml;

6 O envelope de segurança deve ser preenchido corre-
tamente, observando tipo do produto, data, número 

da nota fiscal, nome da transportadora e da distribuido-
ra, placa do caminhão, nome e RG do motorista, razão 
social e CNPJ do posto, além de constar a assinatura 
de todas as partes envolvidas: distribuidora, motorista e 
funcionário do posto;

7 Se todas as características do combustível analisado 
estiverem dentro das especificações da ANP, deve-

-se acondicionar a embalagem de vidro ou de polietileno 
no envelope de segurança devidamente preenchido;

8 Junto com a amostra-testemunha, deve-se guardar 
os lacres que foram retirados do caminhão-tanque e 

lacrar o envelope de segurança, armazenando a amos-
tra em local arejado, sem incidência da luz direta e longe 
das fontes de calor para evitar a perda das propriedades 
características do produto.   

Fonte: Fecombustíveis

CIF

1 O motorista deve parar no setor de con-
ferência e expedição para a verificação 

da documentação do mesmo e do veículo. Já 
neste local deve ser entregue pelo motorista a 
ordem de carregamento, que é um documento 
em que constam os tipos e volume de produtos 
que serão carregados em cada compartimento 
do veículo, com a assinatura da distribuidora 
responsável e autorizando o motorista a fazer a 
retirada do produto;

2 O próximo passo é a conferência dos lacres 
especificados na nota fiscal de venda e no 

envelope da amostra-testemunha. Esses lacres 
possuem uma numeração não repetida para 
cada boca de entrada e saída de cada comparti-
mento do veículo;

3 Após a verificação de documentos, é feita a 
coleta da amostra de cada compartimento do 

caminhão-tanque, após o carregamento, utilizan-
do o saca-amostra;

4 Após trazer para a superfície o saca-amostra, 
o combustível deve ser transferido para a 

embalagem da amostra-testemunha (vidro ou 
polietileno);

5 Na sequência é realizada a colocação do frasco 
no respectivo envelope de segurança, previa-

mente preenchido e conferido, lacrado e assinado 
pelo motorista e operador;

6 A lacração das bocas dos caminhões-tanque 
também devem ser feitas pelo motorista 

conforme a numeração do lacre constante na nota 
fiscal em cada compartimento, acompanhado pelo 
operador para garantir que todos os compartimen-
tos foram lacrados corretamente. 

FOB

Passo a passo
Amostra-testemunha
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PPara postos de combustíveis, a 
obrigatoriedade de implantação do 
Sistema Autenticador e Transmissor 
de Cupons Fiscais Eletrônicos (SAT-
-CF-e) tem como prazo máximo para 
entrar em vigor o dia 1º de janeiro de 
2017, desde que não tenham ven-
cidos os cinco anos de validade do 
equipamento ou da memória fiscal. 
A substituição dos antigos Emissores 
de Cupons Fiscais (ECFs) para este 

novo sistema é muito mais do que 
uma simples troca de equipamen-
to. O SAT permite que a Secretaria 
da Fazenda paulista acompanhe 
diariamente a venda de uma loja. O 
equipamento é uma das principais 
armas do Fisco contra a sonegação 
de Imposto sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços (ICMS).

Nota Fiscal Paulista
Desde o início da implantação, a 

Plumas Assessoria Contábil, parceira 
do Sindicombustíveis Resan, vem 
informando que embora o sistema 
praticamente elimine as falhas duran-
te o envio dos arquivos de Nota Fiscal 
Paulista, ainda assim pode haver 
problemas na comunicação. Segundo 
nota divulgada pela, é fundamental 
que  contribuinte acesse o Sistema de 
Gestão e Retaguarda do SAT (SGR) 
para acompanhar o envio dos 
Cupons Fiscais Eletrônicos. 

Atenção! SAT não é infalível
SAT-CF-e

“Lote Processado 
com Exceção”

Ocorre quando há erro no sistema da 
Sefaz durante o processamento de 
lotes. O contribuinte deverá informar o 
problema ao fisco para que providencie a 
correção do sistema. O contribuinte deve 
encaminhar ao Sefaz, via Fale Conosco, 
o Número de Série do Equipamento 
com problema e as datas em que esse 
problema aparece. 

“Lote Inválido”
Entre em contato com suporte de seu 
aplicativo comercial ou fabricante do 
equipamento para averiguar a origem do 
problema. 

“Lote Inválido 
Erro 241 - Rejeição”  

Diferença de transmissão e recebimento 
da mensagem superior a cinco minutos. 
Verifique com seu técnico os parâmetros 
de comunicação com a internet e a rede 
local ao qual o equipamento SAT está 
conectado, que deve permitir a livre co-
municação com: • qualquer endereço per-
tencente ao domínio “fazenda.sp.gov.br” 
na porta HTTPS (TCP-443); • qualquer 

endereço pertencente ao domínio “rnp.br” 
e “ntp.br” na porta NTP (UDP-123). Caso 
o problema persista, entre em contato 
com o fabricante do equipamento.

“Lote Processado 
com Inconsistência”

 Verifique no SGR-SAT o código/número 
do erro. Esse dado pode ser visto na 
consulta de lotes. Também pode ser feita 
a Consulta Sumarizada de CF-e-SAT 
com erro. Se necessitar, entre em contato 
com a Sefaz, envie o erro apresentado no 
CF-e-SAT, o número de série do equipa-
mento, recibo do lote e pelo menos uma 
chave de acesso que consta esse erro.

“Erro 276” 
Como regularizar CF-e-SAT enviado após 
o período legal de 10 dias?  
Não existe procedimento para regulari-
zar.  Esse CF-e-SAT será considerado 
inábil, porém, deverá ser escriturado e o 
imposto recolhido.

“Erro 204 - Rejeição
Duplicidade de CF-e”

Deve ser considerado o primeiro CF-e-
-SAT com a mesma chave de acesso 

enviado à Sefaz. Caso no primeiro envio 
o CF-e-SAT for processado com sucesso, 
e nos envios posteriores o resultado do 
processamento indique o “Erro 276 - 
Rejeição: Diferença de dias entre a data 
de emissão e de recepção maior que o 
prazo legal”, e “Erro 204 - Rejeição: Du-
plicidade de CF-e-SAT”, será considerado 
para a Nota Fiscal Paulista o CF-e-SAT 
processado com sucesso.

Importante
Enquanto os CF-e-SAT não forem pro-
cessados, não serão considerados para 
fins de crédito da Nota Fiscal Paulista. 
Em caso de reclamação de consumidor, 
o contribuinte poderá ser autuado. A 
escrituração, no entanto, independente 
do resultado do processamento dos lotes. 
Ela deve ser feita com base nas cópias 
de segurança dos CF-e-SAT enviados 
para o Aplicativo Comercial. Verifique 
com seu Sistema Gerencial se o mesmo 
está apto para escriturar tais CF-e-SAT 
no SPED.

Mais infos: http://www.fazenda.sp.gov.br/
sat/duvidas_frequentes/contribuintes.asp.

Fonte: Plumas Assessoria Contábil 

Pontos que o contribuinte deve observar para evitar autuação
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Não esqueça da proibição do capacete

Legislação

Uma resolução do Conselho 
Nacional de Política Energética 
(CNPE) acabou com a polêmica 
sobre a mistura obrigatória de 
biodiesel de 8% no óleo diesel 
comum. No dia 15 de abril, o 
ministro das Minas e Energia, 
Eduardo Braga, assinou a 
Resolução 03/2016, tornando o 
B7 a mistura oficial em todo o 
território nacional e determinan-
do a entrada do B8 no mercado 
a partir do dia 23 de março 
de 2017, um ano depois de a 
presidente Dilma Rousseff ter 
sancionado a Lei 13.263/2016.

Diesel com 7% de 
biodiesel permanece 
até março/17

Depois de um longo processo de ne-
gociações, foi firmado no último dia 11 
de abril o acordo que definiu a Conven-
ção Coletiva de Trabalho da catego-
ria Postos de Serviços para o período 
2016/2018. Apesar das dificuldades 
que existiram neste período de reno-
vação das cláusulas coletivas, os sin-
dicatos chegaram ao seguinte acordo, 
retroativo a 1º de março de 2016: 
a) reajuste de 11,275% no piso sala-
rial, para a jornada de 220 horas men-
sais de trabalho, passando a ser, para 
o valor arredondado, de R$ 1.135,00
b) o auxílio refeição passa a ser de 
R$ 16,00, por dia trabalhado.

Revenda fecha acordo
coletivo da categoria 
para 2016/2018

Os funcionários de postos de com-
bustíveis e lojas de conveniência 
que ainda não fizeram o treina-
mento da NR20 podem ser matri-
culados nas novas turmas abertas 
pelo Sindicombustíveis Resan 
para os dias 13, 14, 15 e 16 de 
junho. As inscrições devem ser fei-
tas pelo site www.resantreinamen-
tos.com.br. Os cursos serão minis-
trados na sede do sindicato, à Rua 
Manoel Tourinho, 269, em Santos, 
pela manhã e tarde. Sócios pagam 
R$ 46,00 para o curso de ‘Integra-
ção’ (4 horas) e R$ 146,00 para o 
‘Intermediário’ (16 horas).

Resan abre novas 
turmas para os cursos 
da NR-20 em junho

AA lei que proíbe a per-
manência de motociclis-
tas com capacete em 
comércios, estabeleci-
mentos prestadores de 
serviços e repartições 
públicas, inclusive em 
postos de combustíveis, 
completou três anos em 
março. O fato é que em 
muitos destas empresas 
nem mesmo a placa ob-
rigatória relativa à Lei 
14.955 está afixada. 

Nos pos tos  de  com-
bustíveis, lojas de con-
veniência, lava-rápidos, 
estacionamentos ou tro-
cas de óleo, a placa deve 
ser colocada nas bombas 
de combustíveis ou nos 
locais de fácil visualiza-
ção pelos clientes. 

Segundo a legislação, 
a placa deve conter a 
seguinte informação: “É 
proibida a entrada de 
pessoa utilizando ca-
pacete ou qualquer tipo 
de cobertura que oculte 
a face”. O descumpri-
mento acarreta multa de 
R$ 500,00, podendo ser 
aplicada em dobro em 
caso de reincidência. 

A advogada Carolina Du-
tra comenta que a lei não 
estabelece quais são os 
órgãos responsáveis pela 
fiscalização. “A lei tam-
bém não define o taman-
ho da placa e do adesivo. 
Sugerimos 40X40 cm em 
analogia ao tamanho dos 
adesivos da ANP”.



Moacir Starosta  
Rede Maxxi

Alfredo Manini Filho
Posto Village - São Vicente

João Molina Cervantes Filho 
AP Pôr do Sol - Itanhaém 
AP Praias do Sul - Itanhaém

Ricardo Augusto de Castro Martins 
Portal 500 Anos Servi. Aut.- SV

Antonio F. Ribeiro Junior
Posto de Serv. Albatroz - Bertioga

Ester Fonseca Barbosa 
Auto Posto Montana de Cajati 
AP Montana de Registro

João José Fernandes 
Posto de Serviços DJF -  Praia Grande

Maria de Lourdes da Silva 
Auto Posto Juruá Bertioga 

Maria Elvira Vaamonde Villar Schor 
Auto Posto Vila Nova - Cubatão

Hugo Menezes de Sousa 
Auto Posto Nova Itanhaém

Antônio Ferreira do Prado 
AP da Balança - Santos

Carlos Alberto M. Rodrigues
Auto Serv. Pit Stop - São Vicente
Caroline Castanheira Diniz 
Rede Super 1000
Cyrene Marques Abud 
Auto Posto Arara Thuany - Guarujá

Anderson Dutra de Almeida
AP Agenor de Campos - Mongaguá
Auto Posto Reobote - Itanhaém

Posto Mont Mar - Mongaguá
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Fique Atento!

05Reunião na ANP/RJ em conjunto com a 
Fecombustíveis, no Rio de Janeiro/RJ;

11 Reunião para tratativas da renovação da 
Convenção Coletiva de Trabalho da categoria 

Postos de Serviços no Sincopetro, em São Paulo/SP;

- Audiência com a chefe de gabinete da prefeita do 
Guarujá para tratar da Lei nº 4293/2016;

13Reunião do Conselho de Representantes da 
Fecombustíveis, em Brasília/DF;

14Cerimônia de posse do diretor geral da ANP, 
Aurélio César Nogueira Amaral, no RJ;

19Assembleia Geral Extraordinária no Resan, em 
Santos/SP;

20 Lançamento do Projeto “Pratique a Cortesia 
2016” do Rotary Club de Santos, em Santos/SP;

26 Evento Regional com revendedores do Vale do 
Ribeira, em Registro/SP;

28 Reunião com secretário de Segurança da 
Prefeitura de Santos, Sérgio Del Bel Júnior; 

- Reunião com o Sindipark, Sindicado das Empresas 
de Estacionamentos do estado de São Paulo, em 
Santos/SP.

17

MAIO
2ª QUINZENA

Um brinde a você!

ABRIL / 2016

Ações / Resan
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Isabel Cristina Safenraider
Isabel C. S. - Eldorado

Jaime da C. Padeiro 
Centro de Conv. Glicério Santista - Santos

Enio Luís Giovanella 
Giovanella - Barra do Turvo

Helena Kuniko Oki
Oki Centro Automotivo - Registro

Renata Cirineo Sacco 
AP Beira Mar de Cananéia

Roberto Rúbia de Barros 
AP Dolemar - Peruíbe

José da Conceição Padeiro
Glicério Santista - Santos

Lélio Cássio de Paiva 
AP Avalanche - São Vicente
AP Cidade Náutica - São Vicente
AP Náutica Canal 2 - Santos
AP Náutica Frei Gaspar - São Vicente

Soraya Vidotti Zaninetti  
Centro Automotivo Viamar - Cubatão

Anibal Menezes de Souza 
AP Jardim Anhanguera - PG

Renato Tadeu Goldoni
Com. e Serviços Aut. Tropical - Santos

Ayedda Alves de Oliveira
Posto Dom Pedro de Miracatu 
Dom Pedro de Miracatu - Rota Sul

Gabriela Gonçalves 
Auto Posto Ferry Boat - Santos

JUNHO
1ª QUINZENA

16

18

19

22

23

25

27

28

31

01

02

Mônica Rocha de Paula 
Auto Posto Filadélfia de Peruíbe

Manuel R. Perdigão 
Perdigão & Cia - Itanhaém

Maria Conceição L. Morais 
Auto Posto Oceano Atlântico - Santos

Luiz Alves Mendes
Posto de Serv. Padre Anchieta
Posto de Serv. Albatroz - Bertioga

Renato de Assis Bonfim
Auto Posto Calunga - São Vicente
Auto Posto Itararé de São Vicente
Auto Posto Linha Amarela - São Vicente
Auto Posto Paraíso de São Vicente
  

Luiz Alves Amorim 
Sion Posto de Serviços - Guarujá
  
Alexsander Luís Gadanha 
AP Mar Pequeno de São Vicente
  

Aparecido de Souza 
Auto Posto Carga Pesada do Guarujá 
Auto Posto Falcão do Terminal
Guarujá

Daniel Locatelli 
Posto Aldo Cubatão
  

Marco Antônio Sartori 
Auto Posto Jotave - 
Pariquera-açu

Severina Monteiro da Silva 
Posto e Garagem Carmar - Santos
  

Francisco Ferreira da Silva 
Auto Posto Juruá Bertioga
  
Ana Lúcia Monteiro 
Auto Posto Valongo de Santos
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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 A Leone Equipamen-
tos acaba de lançar o 
Elevador Pantográfi-
co Embutido, desen-

volvido para estabelecimentos 
que trabalhem com troca de óleo 
e que procuram soluções para 
aproveitar cada metro quadrado. 
Não possui colunas e dispõe de 
um sistema de elevação dupla 
de veículos. Ocupa apenas 2 
metros de largura e levanta até 
3.500 quilos. Mais informações 
pelo telefone: (11) 3393-3636, 
ou e-mail: rafaelgalea@leone.
equipamentos.com.br.

ELEVADOR EMBUTIDO 2 A Petrobras comemorou 
61 anos da Refinaria 
Presidente Bernardes-
-Cubatão (RPBC) anun-

ciando a conclusão das obras de 
implantação da unidade de produção 
de Diesel S-10. Trata-se do derivado 
de petróleo com teor de enxofre 
máximo de 10 mg/kg, chamado, por 
isso, de Diesel Ecológico. O início da 
produção do Diesel S-10 na RPBC 
está previsto ainda para este primei-
ro semestre de 2016. A nova planta 
terá capacidade de produção de 10 
milhões de litros por dia e encontra-
-se em fase final de montagem e co-
missionamento (verificação, inspeção 
e testes) para início de operação. O 
investimento na nova planta foi da 
ordem de 1 bilhão de dólares.

DIESEL S10 NA RPBC

3 Caso haja recusa por parte 
da distribuidora em fornecer a 
amostra-testemunha ao moto-
rista, o revendedor deve relatar 

à ANP o ocorrido, como prevê a Resolução 
ANP 44/2013. Faça o comunicado por escri-
to e envie para o e-mail amostra_sfi@anp.
gov.br, em até 72 horas do fato ocorrido. 

RECUSA DA AMOSTRA

4A fiscalização do Ibama 
pode ser realizada por meio 
eletrônico, ou seja, pela 
internet, com o cruzamento 

de informações declaradas no CTF com 
outros bancos de dados, a exemplo da 
Receita Federal. Portanto, regularize 
pagamentos em atraso da TCFA ou a 
entrega do RAPP o quanto antes.

FISCALIZAÇÃO ONLINE

6 As inscrições para o 11º 
Encontro de Revende-
dores do Nordeste/Brasil 
estão abertas e podem 

ser feitas pelo site www.sindipetropb.
com.br. O evento, que é um dos 
maiores do País, será realizado em 
Campina Grande (PB), no auditório 
da Federação das Indústrias da 
Paraíba (FIEP), nos dias 09 e 10 de 
junho. A inscrição custa R$ 30,00.

ENCONTRO NO NORDESTE

7 O Resan envia 
aos seus associa-
dos, diariamente, 
um clipping com 

notícias do setor. Caso não 
esteja recebendo as mensa-
gens, enviadas sempre pela 
manhã, nos comunique via 
e-mail (imprensa@resan.
com.br) para que possamos 
regularizar a situação. 

CLIPPING 

5 O novo diretor da Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP), Aurélio Amaral, tomou posse no dia 
14 de abril, em cerimônia no Rio de Janeiro. 

Aurélio ocupará a Diretoria 1 da Agência, com mandato 
de quatro anos, ficando responsável pelas superinten-
dências de Abastecimento, Fiscalização do Abasteci-
mento, Biocombustíveis e Qualidade de Produtos, e 
Definição de Blocos. Aurélio é advogado formado pela 
Faculdade de Direito de São Bernardo (São Bernardo 
do Campo, SP), e está desde 2009 na ANP.

AURÉLIO AMARAL TOMA POSSE




