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Só nos resta rezar
Assaltos nas estradas 
como o que matou um 
jovem de 17 anos no dia 26 
de maio, na Rodovia dos 
Imigrantes, são problemas 
recorrentes enfrentados 
pelos postos de rodovia.
Editorial

Conta de luz
STJ reconhece ilegalidade 
no cálculo atual de ICMS 
sobre a energia elétrica. 
Advogado do Sindicom-
bustíveis Resan fala sobre 
viabilidade de ação de 
ressarcimento.
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Bombas
Novo modelo de bombas 
medidoras projetadas pelo 
Inmetro terá dispositivo de 
recuperação de vapores e 
um sistema para consumi-
dor acompanhar abasteci-
mento pelo celular.
Páginas 14 e 15 

Vamos trabalhar?
Depoimentos de reven-
dedores e gerentes de 
postos associados ao 
Resan falam sobre como 
vêm superando a crise.
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Preço pago pelos  coletores 
por um tambor de OLUC caiu de 

R$ 300,00 para R$ 40,00 em três anos

Desvalorização do 
óleo lubrificante usado 
pode resultar em mais 

despesas para a revenda
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ATENDIMENTO 
AO SEU CLIENTE

S É R I E
BENEFÍCIOS 
POSTOFÁCIL

1

Desenvolvido por: 

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

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

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

O software do posto inteligente.

www.intercamp.com.br/postofacil

Obrigações legais: SAT, NFC-e, ECF e NF-e
Integração com pista, loja de conveniência e troca de óleo
Pré Conta: utilização de fichas de consumo
Integração com tanques, bombas e TEF
Recarga de Celular
Correspondente bancário
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José Camargo Hernandes
Presidente do Resan

“Só nos resta rezar”

O

Editorial

O que dizer da segurança pública 
quando um fato inimaginável se tor-
na real e nos torna refém do medo 
de perdermos a vida? É isso que os 
moradores da Baixada Santista e 
até do Vale do Ribeira estão sentin-
do há tempos, mas que ganhou o 
noticiário nacional no dia 26 de maio 
quando um estudante de 17 anos 
foi morto na pista de descida da Ro-
dovia dos Imigrantes após ter sido 
atacado por marginais com uma 
pedra, arremessada no para-brisa 
do veículo.

Não se trata de um caso isolado e 
nem mesmo uma novidade. Para 
quem vive o dia a dia de um posto 
de serviço, os relatos de assaltos 
em estradas são frequentes e cada 
vez mais assustadores. Também 
não são restritos ao trecho de Serra 
das rodovias Anchieta e Imigrantes. 
Eles ocorrem nas chegadas às ci-
dades, como Santos, Cubatão, São 
Vicente e Praia Grande.

Muitos dos nossos associados, 
revendedores com tradição no seg-
mento, têm histórias para contar de 
assaltos em seus estabelecimentos 
à beira das estradas. Já vimos de 
tudo: de revendedor baleado, caixas 
eletrônicos explodidos, um mesmo 
posto assaltado mais de uma vez 

num mesmo dia, caminhoneiros que 
se tornaram alvos de bandidos en-
quanto cumprem a Lei do Descanso 
e, o pior, funcionários apavorados 
com a iminência da abordagem dos 
marginais a qualquer momento.

A sociedade é um doente em fase 
terminal e seu algoz é a criminalida-
de. Até mesmo pequenas cidades 
reconhecidas pela tranquilidade es-
tão assistindo a escalada da violên-
cia. Podemos citar uma infinidade 
de casos ocorridos nas estradas da 
base do Sindicombustíveis Resan, 
de Bertioga a Barra do Turvo. 

Um deles ocorreu três dias após a 
morte do jovem de 17 anos, vítima 
da pedra de 20 quilos atirada contra 
o carro em que ele viajava. Este foi 
registrado no domingo, dia 29 de 
maio, volta do feriado de Corpus 
Christi, na Rodovia Régis Bitten-
court, no Vale do Ribeira. Crimino-
sos abordaram um caminhão na 
altura de Cajati, cidade com 29 mil 
habitantes, e após roubarem o mo-
torista, retiraram a carga da carreta 
e interditaram a pista por cerca de 
20 minutos. Armados com espingar-
das, pedaços de madeira, pedras 
e facas, os assaltantes abordaram 
mais três veículos e roubaram celu-
lares e pertences em geral.

Há tempos o Resan vem alertando 
as polícias que nossas estradas 
estão sem policiamento suficiente 
para afastar essas quadrilhas que 
se escondem em uma das tantas 
comunidades que foram criadas 
nas áreas lindeiras às pistas. 

O fato é que os postos revende-
dores de rodovia são tão vítimas 
quanto os usuários dos sistemas 
rodoviários. Estamos todos sobrevi-
vendo por conta própria. Cada um 
por si e apenas Deus por todos. 

O que sinto é que esta é uma guer-
ra que estamos perdendo para o 
crime e que realmente cabe a cada 
um de nós tentar se manter vivo. 
Quem usa a estrada para passear, 
ainda tem a opção de planejar a 
viagem, evitar horários considera-
dos arriscados ou mesmo cancelar 
a ida ou a volta caso haja alguma 
intercorrência. 

Mas e quem depende da estrada 
para trabalhar ou, no caso dos 
postos de rodovia, a tem como 
ganha-pão? Podemos morrer? Já 
temos seguranças particulares, 
cabines blindadas e até cofres de 
última geração... Mas nada disso 
afasta o bandido. Na prática, somos 
uma presa fácil que está apenas à 
espera do ataque. É justo isso?
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Economia

“Não fale de crise, trabalhe”
Assim como o que move o mundo são as perguntas e não as respostas, segundo frase célebre de Einstein, nos 
momentos de crise, a criatividade e a gestão fazem a diferença. Desde 2015, brasileiros não têm feito nada 

mais do que cortar gastos. Poderíamos aqui falar dos significados de oportunidade que estão por trás da palavra 
‘crise’, mas, o que interessa mesmo, é saber se há alguma luz no fim do túnel e se ela ainda está tão longe.

Como tudo o que vivemos se transforma em experiência, 
a crise econômica que sufoca o Brasil deixará sua marca 
nas empresas. E a expectativa é que seja positiva. No 
final das contas, todos aprendemos com ela. “Aprendi a 
dobrar os esforços. Trabalhar mais e economizar bastan-
te para superá-la”, diz o revendedor Onisvaldo da Costa 
Ribeiro, do Posto Alvorada de Registro.

A lição não é diferente em outras empresas. Em todas 
as entrevistas feitas por Postos & Serviços com donos 
e gerentes de postos de combustíveis, a palavra de 
ordem é “economizar”. Embora haja dias de desânimo, 
os discursos também trazem um tom de esperança. 

“ Procuramos trabalhar bastante. Contamos com mais 
esforço da equipe para tentar vencer. Nestes tempos difí-
ceis,  não pode haver desunião”, ensina Rubens Barbo-
sa, gerente do Auto Posto Vale do Ribeira de Miracatu.

Ester Fonseca Barbosa, proprietária do Auto Posto 
Montana, um em Cajati e outro em Registro, é uma das 
que responderam ter aproveitado a crise para apren-

der a economizar. “Ela nos deu força para acreditar no 
nosso negócio e seguir em frente”, resume.

Independente da posição dentro da empresa, se de 
comando ou comandado, o apocalipse financeiro de um 
País afeta indistintamente empresários e empregados. 
“Nosso chefe diz que a crise só existe para quem para 
de trabalhar. Para quem continuar trabalhando, a crise 
não chega. Esse é o nosso mantra e o que nos motiva 
a seguir em frente”, ensina Denis Gonçalves do Nasci-
mento, funcionário do Auto Posto Portal de Iguape. 

O mercado também tem reagido às mudanças que 
chegam com o novo governo em exercício. A União da 
Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica) diz ter recebido “com 
otimismo” a nova etapa vivida pelo Brasil. “O setor sucro-
energético está confiante na retomada do crescimento 
e em uma atuação firme que enfrente os desafios do 
abastecimento de combustíveis e da redução de emissões 
do setor de transportes nos próximos 15 anos – metas 
ambientais assumidas pelo Brasil na COP 21 (18% de 
biocombustíveis na matriz energética até 2030)”.

Ester Fonseca Barbosa, 
Denis Nascimento, 

Osnivaldo Ribeiro e 
Rubens Barbosa
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Economia
“O Brasil vive hoje sua 

pior crise econômica: são 
11 milhões de desempre-

gados. Inflação de dois 
dígitos. Déficit de quase 

R$ 100 bilhões. Recessão. 
Nosso maior desafio é es-

tancar o processo de queda 
livre na atividade econô-
mica, que tem levado ao 
aumento do desemprego 
e a perda do bem-estar 

da população. Para isso é 
imprescindível reconstruir-

mos os fundamentos da 
economia brasileira e me-

lhorarmos significativamen-
te o ambiente de negócios 

para o setor privado, de 
forma que ele possa reto-
mar sua vocação natural 

de investir, de produzir e 
gerar emprego e renda”.
Michel Temer, 13 de maio de 2016, 

no ato de sua posse como presidente 
interino do Brasil

Entenda a 
crise

1 A China movimentou a econo-
mia  mundial desde o fim dos 

anos 90 até 2012. Commodities 
se valorizaram no mercado inter-
nacional, beneficiando o Brasil, 
que historicamente depende da 

exportação de matérias-primas e 
produtos agrícolas.

2 Em 2011, o Brasil quadrupli-
cou as exportações para a 

China, frente ao que exportou 
entre 2000 e 2010, com desta-
que para soja, café, minério de 
ferro e petróleo. As exportações 
brasileiras alcançaram o recorde 

de US$ 256 bilhões, 14% do 
Produto Interno Bruto (PIB).

3 O Brasil colhia os louros da 
popularidade do Governo 

Lula e se beneficiava pelos altos 
preços das commodities. Gover-
no Federal estimulou a liberação 
de crédito pelos bancos públicos 
para financiar o desenvolvimen-

to, criando milhões de empre-
gos. País ganhou relevância no 

cenário internacional.

4 Testemunhamos a distribuição 
de renda e expansão do con-

sumo. Salário mínimo aumentou 
72,31%, de 2003 a 2014.

5 Consultor norte-americano 
Robert Abad diz que o Brasil 

foi um dos últimos a sentir os 
efeitos da crise econômica de 
2008. Mas a fraca demanda 

internacional no pós-crise levou 
à desaceleração do crescimen-

to brasileiro.

6 Para manter a economia 
aquecida, o governo decidiu 

estimular o consumo. A taxa 
básica de juros foi reduzida em 
2009 e 2010, impostos foram 
cortados e o gasto público ex-
pandido com investimentos em 

infraestrutura.

7 Com o fim do Governo Lula, 
em 2010, o País registrou 

taxa de crescimento do PIB 
de 7,5%, a maior expansão 

desde 1986. Mas o estímulo ao 
consumo e a forte demanda por 
produtos não foram acompanha-

dos pela indústria.  

Em entrevista a Postos & Serviços, o economista e doutor em História 
Social e Econômica, João Carlos Gomes, fala sobre as perspectivas de o 
País dar a volta por cima. Acompanhe: 

O sr. acredita que já chegamos ao fundo do poço? 
Estamos muito perto do fundo do poço. Ainda se espera uma taxa de desem-
prego da ordem de 14% (atualmente está em 11,2%, segundo índice divulgado 
em 1º/6). A esperança só surgirá a partir dos resultados concretos das medi-
das de ajuste fiscal que estão sendo implementadas pelo atual governo. Isso 
depende de uma articulação entre economia e política, que está muito difícil.

Há alguma tendência para que esta crise chegue logo ao fim? Com a 
mudança de governo, por exemplo, já deu algum sinal de melhora?
Os resultados são lentos. A retomada de crescimento depende do grau de 
estabilidade que virá das relações entre as medidas econômicas propostas 
pelo governo e sua articulação com a classe política que lhe dará sustenta-
ção. Não há evidências que esse quadro é estável.

Para o empresário que resistiu à crise, que economizou, que fez o 
possível para não fechar o seu negócio, o que esperar? 
Penso que sempre haverá uma perspectiva positiva para o problema brasi-
leiro. Minha visão é de que esse empresário ‘lutador’ deve manter-se nessa 
posição de luta ainda por todo o ano de 2016, pois só colherá possíveis re-
sultados no ano de 2017.

“Retomada do crescimento
depende das medidas 
econômicas e da política”
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Proprietária do Auto Posto Nova Itanhaém, Sonia Maria 
Monte Alegre tem a preocupação de treinar, pessoalmen-
te, todos os seus funcionários para que atendam com 
qualidade os seus clientes.  

Esse cuidado já faz parte da rotina do posto. Tanto que, 
até setembro, a construção de uma sala de treinamento 
deverá ser concluída para intensificar o trabalho de aper-
feiçoamento realizado com frentistas, caixas ou atenden-
tes da loja de conveniência.

O resultado é que, nesses quase 25 anos de existência 
do posto, há diversos clientes fidelizados. “Nós mostra-
mos ao funcionário que ele faz parte da nossa história. 
Ensinamos o que é um posto e todo o processo da refi-
naria até a bomba. Mostramos que o atendimento ofere-
cido por eles é peça importante para que continuemos 
trilhando um caminho de sucesso. Todos, sem exceção, 
são extremamente educados e atenciosos. Trabalham 
com prazer e isso faz a diferença”, diz Sonia.

Mesmo diante da crise, ela se orgulha de ter  clientes fi-
éis. “Oferecemos o que temos de melhor: produto de qua-
lidade aliado ao nosso carisma e educação. Com a atual 
situação do País, não conseguimos oferecer cortesias 
como duchas, mas mesmo assim eles estão conosco”. 

Quatro dos funcionários foram os escolhidos para acom-
panhar de perto o atendimento realizado pelos demais 
frentistas. São eles Agnaldo Venâncio, Rafael Soares, 
Jeferson Santos e Eduardo Magri. Aliás, cada um já con-

quistou seus clientes.

“O Eduardo, por exemplo, adora carros. Ele entende 
um pouco de mecânica e sempre pergunta se há algum 
problema com o veículo”.

Agnaldo Venâncio está há 18 anos no posto. Há clientes 
que só abastecem com ele e sabem, inclusive, o horário 
do turno. “Os mais fiéis são os idosos. Eles adoram essa 
atenção e gostam de bater um papo. Já os vi até mesmo 
desabafando sobre problemas. Às vezes eles só preci-
sam de uma conversa e aqui encontram”.

Agnaldo, Jeferson e Eduardo acompanham atendimento

8 A forte entrada de dólares 
durante o superciclo das 

commodities fez com que o 
real se valorizasse de forma 
artificial, minando a compe-
titividade da indústria manu-
fatureira. Em julho de 2011, 
a moeda brasileira atingiu o 

maior valor em relação ao dó-
lar desde 1999, o equivalente 

a cerca de US$ 0,65.

9 País vive invasão de 
produtos chineses. Segundo 

a Confederação Nacional da 
Indústria, a balança comercial 
de manufaturados passou de 

superávit de US$ 5 bilhões em 
2006 para déficit de mais de 

US$ 92 bilhões em 2011.

10 Já no Governo Dilma, 
para manter a inflação 

sob controle é criada uma políti-
ca fiscal mais austera, elevando 

a taxa de juros para mais de 
12% em 2011. Crise internacio-
nal se acentua com a desacele-
ração da economia chinesa. No 

final de 2011, governo volta atrás 
e reduz novamente a taxa básica 

de juros, cortando impostos e 
ampliando o gasto público.

11 No fim do primeiro 
governo de Dilma Rous-

sef, em 2014, a dívida cresceu 
de 51,3% para 57,2% do PIB. 
Em 2015, saltou para 66,2%. 
O percentual é bem menor 
do que o do Japão (229%) 
ou o da Grécia (179%), por 
exemplo. A diferença é que, 

enquanto em vários países de-
senvolvidos as taxas de juros 

são nulas ou negativas, no 

Brasil a taxa de juros está aci-
ma de 14%, o que encarece 
muito o pagamento da dívida 

e amplia o risco de calote.

12 Após a reeleição, em 
2014, foram revelados 

os primeiros resultados da 
Operação Lava Jato, a maior 
investigação de corrupção e 

lavagem de dinheiro já realizada 
no Brasil. Escândalo se tornou 
um fator de risco que acabou 

afetando drasticamente a 
economia. 

(Cronologia baseada em matérias 
publicadas pela Agência Brasil)

Revendedora investe em sala de treinamento
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BiodieselAtendimento

Uma placa curiosa tem chamado a atenção dos clientes de um 
posto de combustível localizado na Ponta da Praia, em Santos. 

“Here spoken English”, traduzindo: “Aqui se fala Inglês”, está bem 
na entrada da loja de conveniência. A proximidade com o Porto e, 

consequentemente, com diversos turistas, fez com que a proprietária 
Gabriela Gonçalves, de 26 anos, resolvesse oferecer muito mais do 
que combustível para seus clientes. Ela resolveu estreitar a relação 

com os estrangeiros ao falar a mesma língua que eles.

A ideia surgiu com a Copa de 2014, realizada no Brasil. Três seleções se 
hospedaram nas cidades de Santos e Guarujá e a movimentação de turistas 
na região praticamente triplicou. “É comum na temporada ter estrangeiro por 
aqui. Mas, com a Copa, aumentou e muito o número de visitantes de outros 
países. Como sempre fico no posto em horário comercial, pedi aos frentistas 
que me chamassem caso alguém precisasse de ajuda”, comenta Gabriela.

E o pedido deu certo. Gabriela é a única no posto que fala um segundo idioma 
e, desde então, já se acostumou a auxiliá-los durante o abastecimento, na com-
pra de determinado produto da loja e, até mesmo, ao oferecer dicas de turismo. 

“Diria que 50% dos clientes estrangeiros estão em busca de algum produto e 
não sabem como falar, e a outra metade quer informação sobre o que fazer 
na cidade. Avalio bem o perfil do turista para indicar as opções de passeios. 
Já sugeri, inclusive, visita a praias do Litoral Norte. E, como sou de Santos, 
comento sobre passeios rápidos para aqueles que chegam de navio e só 

tem um dia para aproveitar”.

A preocupação da proprietária com o idioma fez com que ela conversasse 
com os frentistas sobre o assunto. “Nós não sabemos o dia de amanhã, 

muito menos se eles estarão trabalhando conosco. Por isso, se faz neces-
sário aprender um idioma para enriquecimento pessoal, para se destacar no 
mercado ou até mesmo para buscar novas oportunidades. Nós os incentiva-

mos, mas o interesse vai de cada um”, finaliza. 

Yes, we speak english
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Jurídico

A incidência de ICMS sobre encargos de distribuição e de transmissão 
do sistema de energia elétrica tem motivado consumidores a ingressa-
rem na Justiça para a devolução do que foi pago a mais na conta de luz. 

“O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que 
esses encargos não devem fazer parte da base de cálculo do ICMS e 
que o contribuinte pode ajuizar ação judicial diretamente contra o Esta-
do arrecadador para obter a diminuição dos valores nas contas futuras 
e, eventualmente, nos valores pagos de forma majorada no passado, 
limitados aos últimos cinco anos”, explica o advogado Rodrigo Julião, 
do Departamento Jurídico do Resan.

Julião entende que empresas e consumidores podem buscar a redu-
ção do valor atualmente pago na conta de energia. A economia  pode 
ser superior a 10% da tarifa cobrada.

O pagamento a maior ocorre pela base de cálculo da tributação incluir 
a Tarifa de Uso dos Sistemas Elétricos de Distribuição (Tusd) e não 
apenas a quantidade de quilowatts consumidos. Juízes vêm reconhe-
cendo a tese de que é abusivo por parte do Estado cobrar imposto 
sobre o valor total da conta.

Mas o que é a Tusd? Trata-se de uma tarifa criada pelas empresas de dis-
tribuição de energia para o custeio de instalações, equipamentos e outras 
despesas da rede de distribuição. São custos gerados antes do envio da 
energia para o consumidor, ou seja, quando o produto ou serviço ainda 
não estava em circulação, que é a essência do ICMS, cujo próprio nome é 
autoexplicativo: Imposto sobre a Circulação de Mercadoria e Serviço.

Cobrança de ICMS sobre encargos na conta de 
energia é indevida e é alvo de ações judiciais
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Em 2015 foram 
coletados 

439.755 
metros cúbicos 

de OLUC no País. 
Como o produto 
processado vem 
misturado com 

água, resíduos de 
combustível e borra, 
após o rerrefino, o 

aproveitamento é de 

60%.
 Ou seja, em 2015 
foram reciclados 

235.803 
metros cúbicos

de óleo contaminado, 
o que equivale a 

30% 
da produção 
da Petrobras 

HHá três anos, um tambor de óleo lubri-
ficante usado (OLUC) rendia ao posto 
R$ 300,00. Hoje, varia de R$ 40,00 a 
R$ 60,00. A tendência é que em pou-
co tempo o posto de combustível que 
faz troca de óleo, as oficinas mecâni-
cas, concessionárias e frotistas terão 
de pagar para que empresas rerre-
finadoras retirem o produto. Postos 
& Serviços foi entender o que está 
acontecendo neste mercado. 

Matéria-prima de alto valor, o OLUC é 
um óleo que pode ser sempre reci-
clado e transformado em óleo básico 
mineral. “Ao contrário do que muitos 
pensam, quando a reciclagem é feita 
dentro das especificações, o óleo 
originado do rerrefinamento é até de 
melhor qualidade do que o de primei-
ro refino”, diz o diretor executivo do 
Sindicato Interestadual do Comércio 
de Lubrificantes (Sindilub), Ruy Ricci.

Segundo ele, qualquer óleo é uma 
cadeia de hidrocarboneto. À medida 
que vai ocorrendo o refino, vai se que-
brando essa cadeia. Ou seja, quanto 
mais a cadeia de hidrocarbonetos for 
fechada, mais estável é o produto. 
Daí a importância do OLUC para a 
indústria que, por sua vez, retira do 
mercado o produto contaminado com 
fuligem, combustível, metais ferrosos, 

cobre e até com água.  

“O Brasil não produz óleo básico su-
ficiente para a demanda. A Petrobras 
refina 40% do que o País consome. 
Somos grandes importadores de óleo 
básico. O rerrefino reduz a importa-
ção”, explica Ricci.

No entanto, além do custo da coleta 
ponto a ponto estar se tornando muito 
alto, justamente pela logística da re-
tirada de pequenos volumes de porta 
em porta, o valor do óleo rerrefinado 
despencou na mesma proporção do 
preço do barril do petróleo. 

“O preço de venda caiu muito e não 
paga o processo industrial do rerrefino. 
Da mesma maneira que as distribuido-
ras estão importam direto combustível 
ao invés de comprar exclusivamente 
da Petrobras, o óleo básico também é 
importado”, continua Ricci. 

O mercado ainda sofre com o exces-
so de estoque mundial de óleo mine-
ral ampliado com a desaceleração da 
indústria chinesa. “Ele é uma com-
modities que obedece a lei da oferta 
e procura. A Petrobras, que também 
tem óleo sobrando, baixa seu preço 
para colocá-lo no mercado. E isso 
vem tornando o rerrefino inviável”, jus-
tifica o diretor executivo do Sindilub.

Desvalorização em curso

O futuro do OLUC
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Ele cita como exemplo a empre-
sa Clean Harbors, que recente-
mente anunciou a cobrança de 
US$ 80 (R$ 285,00) para cada 
retirada de OLUC nos pontos 
de coleta nos Estados Unidos e 
Canadá. 

Assim, os geradores de OLUC, 
que antigamente nesses países 
também recebiam pela entrega 
do produto, passaram a ter de 
pagar pela retirada.

Os responsáveis pela organiza-
ção argumentam que a medida 
é necessária para manter a 
confiabilidade e qualidade dos 
serviços de coleta, citando 
ainda a queda nos preços do 
petróleo bruto e, consequen-
temente, dos óleos básicos 
produzidos a partir do rerrefino. 
Pelos mesmos motivos, a Clean 
Harbors já havia deixado de 
pagar pelo OLUC desde o final 
de 2014.

FIQUE POR DENTRO
Óleo básico é um subproduto do 
petróleo. Quando se destila um 
barril de 159 litros de petróleo 
leve, 7% do produto extraído são 
de óleo básico. No petróleo bra-
sileiro, mais pesado, a extração 
varia de 2% a 4%. 

JJá foi o tempo em que funcionários das 
empresas geradoras de OLUC, sejam 
elas postos ou concessionárias e oficinas 
mecânicas, separavam o produto e o 
entregavam em troca de uma ‘caixinha’. 
A frota cresceu, houve aumento do 
consumo de óleo lubrificante e o rerrefino 
ganhou destaque a partir de um produto 
que não tinha valor. 

A disputa entre coletores das indús-
trias de rerrefino que passaram a 
pagar pelo produto surgiu à medida 
que foram feitos altos investimentos 
e o setor precisava da matéria-prima 
para a reciclagem. “Houve um leilão 
por óleo usado em postos, oficinas 
mecânicas, concessionária. O OLUC 
virou receita”, relembra Ricci.

“Até então, sem qualquer legislação am-
biental que obrigasse a destinação final 
dos resíduos, o produto era descartado 
de qualquer maneira, sendo jogado em 
sistemas de esgoto e até em córregos”, 
afirma o representante do Sindilub.

A Logística Reversa do Óleo Lu-
brificante só avançou em termos 
práticos com a publicação da Lei nº 
12.305/2010, que instituiu a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) 
e desencadeou resoluções da ANP 
sobre a destinação do OLUC, reforçan-
do a obrigação de destino exclusivo 
do OLUC para o rerrefino. Antes disso, 
a Resolução Conama 9, de 1993, e 
depois a Conama 362, de 1995, até 
definiram os primeiros conceitos sobre 
responsabilidades, mas sem ações 
práticas.

Estados Unidos

Pagar pela retirada do OLUC já é uma 
realidade nos Estados Unidos, “o que 
revela uma clara mudança no modo de 
pensar, onde a responsabilidade ambien-
tal se sobrepõe ao valor do OLUC como 
matéria-prima para a indústria do rerrefi-
no”, avalia Ruy Ricci, do Sindilub.

Rerrefino cresceu e gerou disputa entre coletores, 
mas nos EUA geradores já pagam pela retirada
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MMesmo que o fabricante alegue que ao vender o 
produto ao varejo entregou não apenas a emba-
lagem, mas também o óleo, ele não pode lavar 
as mãos. O problema, no entanto, se concentra 
nos pontos de comercialização como os postos 
de serviços que, ao prestar o serviço de troca de 
óleo ao consumidor, ficam com o resíduo e com 
a obrigação de encaminhá-lo para uma destina-
ção final ambientalmente correta. 

Quem vai pagar a conta?

A legislação brasileira deixa claro que a respon-
sabilidade pela coleta do OLUC é dos produ-
tores e importadores. Ruy Ricci, do Sindilub, 
afirma que o ônus dessa coleta já deve estar 
embutido no preço do óleo lubrificante acabado 
vendido ao consumidor final.

“Trata-se da logística reversa. Quem paga a conta 
da coleta são os produtores. Isso não está ame-
açado, mas não pagam o valor que deveria ser 
pago. No final, se os coletores não pagarem mais 
para retirar o OLUC e o gerador (postos, oficinas) 
não quiser entregá-lo de graça, ele vai ficar com 
produto armazenado. Esta será uma queda de 
braço, mas a corda sempre arrebenta para o lado 

mais fraco”, conclui Ruy Ricci. 

Desvio

Segundo denúncia já registrada pelo Sindilub 
na ANP, um dos problemas do setor é o des-
vio de OLUC para ser usado em caldeiras da 
indústria de cerâmica e de cilos de secagem 
de grãos, por exemplo. Enquanto o óleo com-
bustível custa quase R$ 2,00/litro, o coletador 
clandestino – que usa caminhões e até placas 
clonadas de empresas autorizadas pela ANP 
– oferece o OLUC por R$ 0,50. Eles entregam 
até certificados falsos de coleta aos postos e 
demais geradores. 

Por isso, uma das recomendações dadas pelo 
diretor executivo do sindicato é que os postos 
revendedores confiram no site da ANP a lista 
de empresas e até de placas de caminhões que 
estão autorizados a fazer a coleta.

No caso dos associados do Resan que mantêm 
convênio com a Supply Service para a retirada 
de resíduos, há a possibilidade de o OLUC ser 
destinado para uma empresa terceirizada com 
o mesmo CADRI. 

De quem é o produto?

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.

O futuro do OLUC

“No final, se os coletores não pagarem mais para retirar o 
OLUC e o gerador (postos, oficinas) não quiser entregá-lo 

de graça, ele vai ficar com produto armazenado. Será uma 
queda de braço”, conclui Ruy Ricci. 
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Diversos

Uma das peças fundamentais 
para o sucesso de uma empresa 
não é, apenas, a qualidade dos 
produtos que ela oferece. Neste 
mercado tão concorrido, o que irá 
destacá-la das demais está, exata-
mente, no trabalho realizado com 
os próprios funcionários. É preciso 
incentivá-los a vestir a camisa e a 
lutar pelo mesmo objetivo. Quando 
isso acontece, o resultado se torna 
visível nas vendas. 

Foi pensando nisso que o Sin-
dicombustíveis Resan acaba de 
firmar uma parceria para oferecer 
uma oportunidade de treinamen-
to e capacitação profissional. O 
treinamento inaugural terá como 
tema: “Formação básica de técni-
co de lubrificação”. 

Ministrado pelo Borja Treinamen-
tos, que há 10 anos realiza um 
trabalho com o Sindicato Recap 
de Campinas/SP, pretende solidifi-
car os conhecimentos dos funcio-
nários e dar condições para que 
executem as tarefas com mais 
eficiência. 

Serão três dias de curso, com data 
prevista para 27, 28 e 29 de junho 
e com 4 horas de treinamento 
diário. O valor é de R$ 379 para 
um funcionário inscrito. Para dois 
funcionários, o valor vai para R$ 
339 por pessoa. Acima de três, o 
valor é R$ 299. 

Atenção, pois para que o curso 
seja realizado, é necessário 30 
alunos por turma (manhã ou 
tarde). Portanto, reserve a sua 
vaga pelo telefone (13) 3229-3535 
ou pelo e-mail: secretaria@resan.
com.br até o dia 15 de junho.

Curso Técnico em 
Lubrificação na 
sede do Resan

Colabore com a Campanha do Agasalho

Com o tema “Roupa boa a gente doa”, a 11º edição da Campanha 
Metropolitana do Agasalho precisa de estabelecimentos para atua-
rem como pontos de arrecadação.

Os estabelecimentos associados ao Sindicombustíveis Resan que 
quiserem colocar as caixas oficiais para guardar as doações deve 
contatar o Fundo Social de Solidariedade (FSS) do seu município. 

No ano passado, foram arrecadadas com a campanha 9,5 milhões 
de peças. Além do agasalho, o FSS também recebe doações de 
cobertores, calçados e qualquer outro item de vestimenta que esteja 
em bom estado de conservação. Veja, abaixo, a lista com os telefo-
nes e endereços da entidade nas principais cidades da região:

BERTIOGA
Rua Walter Pereira Prado, 77. 
Telefone (13) 3317-1397.

CUBATÃO
Praça dos Emancipadores, s/nº. 
Telefone: (13) 3362-6550 e (13) 3362-
6121.

GUARUJÁ
Rua Nami Jafet, 549, Centro.
Telefone: (13) 3386-8820

ITANHAÉM
Rua Cunha Moreira, 61. 
Telefone (13) 3427-5068.

MONGAGUÁ
Av. Marina, 64. 
Telefone: (13) 3507-1074 ou 3507-5746.

PERUÍBE
Rua São Paulo, 205. 
Telefone: (13) 3453-7770.

PRAIA GRANDE
Rua Emancipador Paulo Fefin, 775. 
Telefone: (13) 3496-5018.

SANTOS
Av. Conselheiro Nébias, 388. 
Telefone: (13) 3222- 8050.

SÃO VICENTE
Rua Benedito Calixto, 205. 
Telefone: (13) 3467-9118.
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Tecnologia

Além de criptografia para combater fraudes volumétricas, 
com tecnologia semelhante às transações realizadas com 
cartões bancários, as novas bombas medidoras de com-
bustíveis líquidos terão um dispositivo de recuperação de 
vapores. 

O novo regulamento técnico metrológico, coordenado pelo 
Inmetro, deverá estar pronto em breve. Ainda não há protó-
tipos dos equipamentos. A expectativa é que as empresas 
desenvolvam as novas bombas em até 36 meses depois de 
estabelecidas as regras pelo Inmetro. 

Em entrevista a Postos & Serviços, o diretor de Metrolo-
gia Legal do instituto, Luiz Carlos Gomes, explicou que a 
inclusão do sistema de recuperação de vapores, conhecido 
como “Fase 2”, foi uma proposta do Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE) com base em questões de saúde ocupacio-
nal. A obrigatoriedade do dispositivo seria discutida com as 
partes interessadas que participam da Comissão Técnica de 
Metrologia Legal.

O sistema já é obrigatório em muitos outros países, sobre-
tudo os da União Europeia, onde a exigência foi instituída 
em 2009. A mecânica consiste na captação da mistura ar-
-combustível na forma de vapor a partir da ponta do bocal 
ou pistola de distribuição, devolvendo-a para os tanques de 
armazenamento. Na prática, os vapores de combustíveis 
não são dispersados na atmosfera. 

Segundo o protótipo do posto do futuro desenvolvido pela 
BR Distribuidora, que inclui bombas com este sistema, “os 
vapores recolhidos voltam ao tanque, recuperando cerca de 
0,3% da gasolina comercializada”.

Contra fraudes

A nova geração de bombas medidoras adotará alta tecnolo-
gia como forma de dar ao consumidor instrumento de con-
trole sobre o produto que compra nos postos. Um software 
que poderá ser baixado em smartphones, desenvolvido por 
técnicos do Inmetro, fornecerá a leitura confiável dos dados 
relacionados ao abastecimento. 

O software controlará a trajetória da informação desde o dis-
positivo de medição de volume até o mostrador da bomba. 
É neste momento que a criptografia gera a assinatura digital 
evitando que o sistema seja corrompido. 

Nova bomba captará 
vapor de combustível
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Tecnologia

O consumidor, por sua vez, terá na 
tela do celular os valores corretos do 
abastecimento e poderá confrontá-lo 
com o que for apresentado no mos-
trador da bomba no ato da operação. 

“Será uma bomba medidora mais 
segura quanto a fraudes ele-
trônicas que podem ocasionar, 
entre outros problemas, falta 
de confiabilidade nas medições 
de volume”, explica o diretor do 
instituto. No quesito segurança 
subentende-se como interessados 
o consumidor e também o Fisco já 
que haverá controle maior sobre 
a sonegação fiscal. 

Consumidor poderá acompanhar 
abastecimento na tela do celular Como é o sistema de 

criptografia desenvolvido 
para combater as fraudes 

volumétricas?

O pulser, gerador da informação 

quanto ao volume do combus-

tível a ser abastecido, deverá 

ser fisicamente inviolável e sua 
manutenção será proibida. A 

transmissão de dados do volume 

de combustível abastecido, do 

pulser para a CPU, não deverá 

ocorrer somente através de im-

pulsos elétricos (modulação por 

pulso), mas também através de 

um protocolo de comunicação 

de dados. Estes dados deve-

rão ser assinados digitalmente 

utilizando padrões válidos de as-

sinatura digital (segundo norma 

FIPS-NIST 186-4). 

Além disso, o pulser deverá 

armazenar assinatura digital do 

Inmetro, validando a criptografia 
implementada pelo fabricante. 

Os dados de abastecimen-

to serão disponibilizados de 

forma aberta e por um protocolo 

conhecido, através de interfa-

ce bluetooth, de forma que um 

cidadão com aplicativo produzi-

do pelo Inmetro será capaz de 

verificar as chaves criptográficas 
e certificar-se que o abasteci-
mento entregou o volume efeti-

vamente registrado pela bomba 

de combustível. Desta forma, o 

Inmetro pretende possibilitar ao 

cidadão fiscalizar seu próprio 
abastecimento de combustível.

Prazos

O Regulamento Técnico Metrológi-
co do Inmetro estabelecerá prazo 
de troca de bombas, que tende a 
ser de 12 anos. O cronograma de 
implantação ainda está em dis-
cussão. A proposta do Inmetro é 
pelo escalonamento baseado na 
data de fabricação das bombas. 
“As mais antigas serão trocadas 
primeiro”, ressalta Gomes. Um 
outro critério é a implantação pela 
galonagem, em que os postos que 
operam maior volume de combus-
tível estariam na linha de frente 
para a substituição das bombas. 

Haverá possibilida-
de de adaptação das 
bombas antigas?

Devido às restri-
ções impostas pelos 
novos requisitos de 
hardware para as 
bombas, a adapta-
ção vai ser muito 
difícil. 

Já há protótipos 
dos novos modelos 
de bombas?

Ainda não. A pro-
posta é que, após a 
publicação do novo 
regulamento, os 
fabricantes e impor-
tadores tenham um 
prazo de 36 meses 
para aprovar novos 
modelos. 
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Se um posto bandeirado pretende 
tornar-se bandeira branca, o que 
deve fazer? Enviar a Ficha Cadas-
tral (FC) e terá até 15 dias para 
descaracterizar por completo o 
posto ou enviar a FC e só após 
a mudança no site da ANP é que 
começa a contagem dos 15 dias?

No caso de revendedor que exiba 
marca comercial de distribuidor de 
combustível e queira alterar sua op-
ção para não exibir marca comercial 
de distribuidor, deverá encaminha a 
Ficha Cadastral à ANP e terá 15 dias 
do envio para retirar todas as refe-
rências visuais da marca comercial 
do distribuidor antigo e identificar na 
bomba medidora a origem do com-
bustível, além de informar o nome 
fantasia (se houver), a razão social e 
o CNPJ do distribuidor fornecedor do 
respectivo combustível automotivo, 
nos termos da alínea (a) do inciso I 
do art. 11 da referida resolução. 

Para o bandeirado que pretende 
mudar para outra bandeira, o 

procedimento é o mesmo?

Sim, o procedimento é o mesmo.

Para a expressão “contados a 
partir da data da alteração indicada 
na Ficha Cadastral” presente na 
alínea “a” do inciso “I” do Art. 11 
da Resolução ANP 41/2013, tal alte-
ração é a indicada pelo revendedor 
ou a data da alteração cadastral 
efetuada pela ANP em seu site? 

A expressão “contados a partir 
da data da alteração indicada na 
Ficha Cadastral” constante da 
alínea (a) do inciso I do art. 11 da 
Res. ANP nº41/2013 se refere à 
data em que a Ficha Cadastral foi 
protocolizada na ANP.

Pela leitura do Art. 11, inciso 
“I”, alínea “b” da Res. ANP 
41/13, interpretamos que a 
partir de tal comunicação à 
ANP de seu status para bandei-
ra branca, o posto já poderia 
automaticamente adquirir com-
bustíveis de outras distribui-

doras, desde que estas dispo-
nham a vender-lhe os produtos. 
Assim, o posto não precisaria 
de esperar a mudança de sua 
condição para bandeira branca 
no site da ANP. Está correto tal 
entendimento ou ele tem que 
esperar o deferimento e a mu-
dança no site para só depois 
passar a ser bandeira branca? 
Qual é o posicionamento atual 
da fiscalização da ANP?

O revendedor de combustíveis 
que passar a não exibir mar-
ca comercial de distribuidor de 
combustíveis poderá adquirir 
combustíveis de qualquer distri-
buidor a partir da data da comu-
nicação à ANP, de acordo com 
a alínea (b) do inciso I do art. 11 
da Res. ANP nº41/2013. Até que 
esteja atualizado o site da ANP, a 
distribuidora deve anexar, a cada 
Nota Fiscal de Venda de combus-
tível, cópia do protocolo de envio 
da Ficha Cadastal à ANP enviada 
pelo posto revendedor.

Marca comercial
Em virtude das dúvidas quanto à mudança de marca comercial e à alteração ca-dastral junto à ANP com a retirada de referências visuais, a Fecombustíveis efetuou uma consulta à Superintendência de Abastecimento da Agência. Uma das novidades é que as alterações relativas à opção de exibir ou não a marca comercial de distribui-dor de combustíveis já podem ser realizadas diretamente 
no Sistema de Autorização da Revenda Varejista de Com-
bustíveis (SRD-PR). O preenchimento deve ser feito no site 
www.anp.gov.br e o dia da alteração registrada no sistema 
será a data considerada na contagem dos prazos estabelecidos na pela Resolução ANP 41/2013.

Resolução 41/2013
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Fazendo o bem

UUma das entidades beneficiadas 
pela campanha “Abasteça o Natal 
de Quem Precisa”, promovida pelo 
Sindicombustíveis Resan, está 
lutando com todas as forças para 
continuar com o trabalho realizado 
com 17 idosos de São Vicente. 

A doação de R$ 3.500,00, recebida 
em janeiro deste ano, foi utilizada no 
pagamento de dívidas com fornece-
dores e para a compra de alimentos, 
como carne, frango e peixe.

A presidente do Lar de Amparo 
Vovó Walquíria, Iva Monteiro, tem 
33 anos e é neta da senhora que 
deu o nome à entidade. Ela dedica 
100% do seu tempo para cuidar da-
queles que não tem absolutamente 
nada nem ninguém. “Esse cuidado 
está na família. Não posso abrir 
mão de algo que faz parte de nós, 
da nossa história”, comenta Iva.

História
O lar começou em 1993, quando a 
filha de Walquíria, Lindaura Moura 
de Souza, trabalhava como enfer-
meira num asilo que estava para 
fechar. “Lá estavam 11 idosos que 
não tinham para onde ir. Foi então 
que Lindaura, minha mãe, pediu à 
minha avó, Walquíria, que os rece-

besse em sua própria 
casa. Eu só tinha 12 
anos quando eles se 
mudaram para lá. Nós 
morávamos todos 
juntos, dormíamos 
no mesmo cômodo”, 
lembra Iva.

Após 10 anos da fun-
dação, a Prefeitura de 
São Vicente cedeu um 
terreno para a constru-
ção do lar. “Subimos 
as paredes com a 
ajuda da população. 
Hoje, o poder público 
nos ajuda com as 
contas de água e luz. 
Pagamos uma ajuda de custo a 14 
voluntários com o salário dos próprios 
idosos. Todo o restante, como alimen-
tação, remédios, produtos de higiene 
pessoal, limpeza e manutenção da 
casa, contamos 100% com a ajuda 
de doadores”.

Como ajudar
A casa conta com apenas uma en-
fermeira e necessita de profissionais 
de outras áreas, como fisioterapia, 
educação física, nutricionistas, médi-
cos e dentistas. Além disso, necessita 
de doação de comida, principalmente 

carnes magras (coxão mole, patinho, 
miolo da patela, alcatra, carne moída 
de primeira, peito de frango sem 
osso, coxa, sobrecoxa, merluza sem 
espinha, filé de sardinha e cação), 
além de frutas, verduras e legumes.

A entidade fica na Av. João Francisco Bendorp, 
1555, Cidade Náutica, SV. Tel: 3025-2878 ou 
97405-4506. Para doação em dinheiro, o lar pos-
sui conta no Itau (Agência 0245 – C/C 43472-5).

Vovó Walkíria, um lar de amparo à velhice 

As primas Iva Monteiro (presidente) e 
Tálita Azevedo com a vovó Walquíria, 
que sofre de Alzheimer e mora no lar
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Maria Aparecida Nuñez 
Enriquez 
Rede Clean Car - Santos

Adriano Gomes de 
Barros 
Auto Posto Barros Tupy - 

Praia Grande
Auto Posto Miranda Caiçara - Praia 
Grande
Auto Posto Zenith Guilhermina - 
Praia Grande
   

Marciano Francisco 
Franco 
Centro Automotivo Governa-

dor  Mário Covas - Santos
   
Karim Ibrahim Hejazi
Auto Posto Savoy - Juquiá
   
Leandra Meneguetti Sartori 
Auto Posto Jotave - 
Pariquera-açu

Luiz Roberto Favoretto
Auto Posto Iberá - Itanhaém
Auto Posto Ipê de Itanhaém 
Auto Posto Pinheiro do Caiçara - 
Praia Grande

   
Manuel Saraiva Amaral
AP Tamburello - Santos
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Fique Atento!

05 Reunião com o Sindminérios/Santos 
para tratar da renovação da Conven-

ção Coletiva da categoria de Troca de Óleo, 
em Santos/SP.

12 Reunião com o diretor da ANP, Aurélio 
Amaral, em conjunto com os demais 

sindicatos do Estado de São Paulo, para 
tratar de assuntos de interesse da revenda, 
no Rio de Janeiro/RJ;

18 Reunião interna dos funcionários e 
colaboradores do Sindicombustíveis/

Resan, em Santos/SP.

23 Reunião na ANP/SP em conjunto com 
os demais sindicatos do estado de São 

Paulo, para tratar de assuntos de interesse da 
revenda, em São Paulo;

23 Reunião na SEFAZ-SP com Luiz Clau-
dio, em São Paulo;

31Reunião Ordinária do Conselho Regio-
nal do Senac, em São Paulo/SP.

31Reunião com a empresa Stone 
Pagamentos para negociação de 

proposta de taxas de cartão de crédito, em 
São Paulo/SP.

17

JUNHO
2ª QUINZENA

Um brinde a você!

MAIO / 2016

Ações / Resan
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José Camargo 
Hernandes 
Auto Posto Arrastão - Santos

Auto Posto Jardim Anchieta - 
Santos

JULHO
1ª QUINZENA

19

23

25

28

01

Marcos Martins Manssini 
Auto Posto Porto Guarujá  

Vitória Alves Nunes 
Centro Automotivo Mar Azul -  
Guarujá
   
Artur Schor 
Auto Posto Vila Nova  - 
Cubatão

Posto Avenida - Santos

Onisvaldo da Costa Ribeiro 
Posto Alvorada de Registro

Ivete Kalaes Storti 
Auto Posto Jardim Anhan-
guera - Praia Grande

   
Dulce Antunes Amado 
Auto Posto Ferreira Amado - 
São Vicente

12

11

10

09

26

02

03

06

Vilmar Gavazzoni  
Auto Posto Lambari - Miracatu
Morada do Sol Auto Posto - 
Miracatu
Posto de Abastecimento Cento 
e Trinta e Sete - Miracatu
   

Josué Leite de Paula
Auto Posto Filadélfia de 
Peruíbe

Mônica Fente Diaz Garcia 
Posto Santo Antônio - Santos

Ronald da Silva Diogo Filho
Auto Posto Di Mônaco - Praia 
Grande
   

Husseim Hejaije 
Auto Posto e Transporta-
dora Hussein - Juquiá

Maria Esther Eiras 
Rodriguez 
Auto Posto Itanhaém   

 
Paulo Marciano Franco 
Centro Automotivo Go-
vernador Mário Covas - 

Santos
   

Armando Augusto Ribeiro 
Super Posto 200 Milhas 
-  Santos

14

15

Maria de Fátima de Oliveira 
Carvalho 
AP Guará Vermelho - Cubatão
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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!

1Em São Paulo, o núme-
ro de conversões saltou 
de 1.137 no primeiro 
quadrimestre de 2015 

para 2.340 no mesmo período de 
2016. Executivos do setor dizem 
que a queda do poder de compra 
da população, aliada aos reajustes 
da gasolina em 2015, justificam o 
interesse. Segundo estimativas da 
associação das distribuidoras de 
gás canalizado (Abegás), o custo 
por quilômetro rodado com GNV 
equivale hoje, em São Paulo, a 
cerca de metade do valor pago por 
outro combustível.

GNV EM ALTA 2 O Ipem-SP identificou 
irregularidades em 
postos de combustí-
veis na Capital durante 

a Operação SPC (Supervisão de 
Postos de Combustíveis). Foram 
verificados 10 postos, dos quais 
cinco apresentaram irregulari-
dades (50%). As equipes fiscali-
zaram 129 bombas e flagraram 
problemas em 50 (39%) bicos de 
abastecimento. Além de irregulari-
dades no volume do combustível, 
foram encontrados dispositivos de 
fraude, presença de componentes 
na fiação que não fazem parte dos 
equipamentos originais das bom-
bas de combustíveis, o que indica 
indícios de fraude para lesar o 
consumidor.

IPEM AUTUA POSTOS

3 O XIII Encontro de Revende-
dores da Região Norte/Brasil 
está marcado para os dias 
4 e 5 de agosto, em Belém. 

Para participar, envie um e-mail para 
secretaria@sindicombustiveis-pa.com.
br. Informações pelo telefone (91) 3224-
5742 / 3241-473. 

ENCONTRO REGIÃO NORTE

4As inscrições para o 11º 
Encontro de Revendedo-
res do Nordeste do Brasil 
já estão abertas  no site 

www.sindipetropb.com.br. O evento 
será realizado na Cidade de Cam-
pina Grande, no auditório da FIEP, 
nos dias 9 e 10 de junho. A inscrição 
custa R$ 30,00.

ENCONTRO NORDESTE

6 A revista Postos & Ser-
viços conta com uma 
nova coluna. Chamada 
‘Sugira você’, tem por 

objetivo retratar as curiosidades 
do dia a dia das empresas asso-
ciadas Se você tem alguma curio-
sidade para nos contar, entre em 
contato! Sua sugestão pode virar 
matéria. É só enviar um e-mail 
para imprensa@resan.com.br.

´SUGIRA VOCÊ´

7 O escritório 
da Agência 
Nacional do 
Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis 
(ANP) em São Paulo tem 
um novo coordenador 
geral. É Noel Moreira San-
tos, que assumiu a função 
no lugar de Francisco 
Castro Neves.   

ANP EM SÃO PAULO

5 Toda funcionária gestante ou lactante 
que exerça função em ambientes in-
salubres deve ser afastada enquanto 
durar a gestação e a lactação. Trata-

-se do Art. 394-A, inserido na Consolidação das 
Leis do Trabalho – CLT, aprovado pelo  Decreto 
Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, que proíbe 
o trabalho de gestante e lactante em atividades, 
operações ou locais insalubres. Esta lei federal 
foi um dos últimos atos de Dilma Rousseff, antes 
de ser afastada da Presidência da República. 

GESTANTES X LOCAIS INSALUBRES
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