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José Camargo Hernandes
Presidente do Resan

“União pelas regras”

A

Editorial

Apesar do clichê, novamente digo que juntos, nós, 
empresários, somos mais fortes. A inspiração para 
este editorial surgiu logo após nossa equipe de 
jornalismo finalizar as entrevistas sobre o futuro do 
mercado de distribuição de combustíveis no Brasil. 
Aliás, esta é uma edição de Postos & Serviços que 
deveria ser transformada em livro de cabeceira para 
quem trabalha no segmento. 

Vou seguir com o raciocínio não pela ordem de im-
portância dos fatos, mas pela cronológica. No início 
de junho, uma revendedora do Vale do Ribeira que 
teve três talões de cheques extraviados comunicou ao 
Resan sua preocupação quanto às informações que 
recebeu quanto ao repasse das ordens de pagamento 
em postos de serviços da Baixada Santista como vale-
-troco. Embora já tivesse tomado às providências le-
gais junto à polícia e ao banco, o que fazia cessar sua 
responsabilidade e eventuais prejuízos financeiros, a 
associada teve a sensibilidade de se preocupar com 
seus companheiros. Surgia, então, um novo serviço 
no sindicato: o ‘Alerta Resan’, que é enviado pelo nos-
so setor de comunicação por e-mail ou mesmo SMS. 

Para surpresa geral, minutos depois recebemos 
uma mensagem de outro revendedor narrando que 
já tinha sido vítima e que amargara um prejuízo 
significativo. O episódio do desvio dos talões, o co-
municado da revendedora e o feedback (resposta) 
de um outro associado fizeram com que o sindicato 
percebesse mais uma oportunidade de prestação 
de serviço a ser oferecido a seus associados.

Na semana seguinte, um novo caso. Desta vez, um 
outro associado relatou um golpe virtual que serve 
de alerta para todos nossos sócios, ligados ou não 
à revenda de combustíveis. Confira a matéria com-
pleta nesta edição.  O fato é que num momento de 
crise, onde riscos de fraudes são sempre maiores, 
temos que estar alertas.

E é esta mesma análise que faço após a leitura da 
entrevista com o novo coordenador geral da ANP, 
em São Paulo. Funcionário de carreira da Agência, 
Noel Santos mostra, com números, que o mercado 
revendedor na Baixada Santista e Vale do Ribeira é 

dinâmico e sadio. Por outro lado, ele nos apresenta 
números preocupantes sobre a infidelidade às ban-
deiras de distribuidoras e o crescimento de casos 
que ficaram conhecidos como postos clonados. 

No ano passado, as denúncias à ANP resultaram na 
aplicação de 34 autos de infração por clonagem em 
todo o Estado. Em 2016, até 15 de junho, já são 33. 
Ou seja, em seis meses, as autoridades flagraram 
praticamente o mesmo número de casos de infideli-
dade à companhia e desrespeito à Resolução 41 de 
todo o ano de 2015. Na Baixada Santista, no primeiro 
semestre, três postos foram autuados por este moti-
vo: dois em Praia Grande e um em Pariquera-açu.

O recado é claro: quando perceber desrespeito às 
regras do mercado, informe o sindicato. Temos con-
dições de apurar e pedir providências às autorida-
des. Entendeu agora quando digo que juntos somos 
mais fortes? O espírito do Resan sempre foi o res-
peito à livre concorrência e a defesa de um mercado 
justo com regras claras e definidas para todos.

São estes mesmos termos que defendemos quando 
recebemos a notícia de mais uma possível incorpo-
ração de distribuidora menor por uma das gigantes 
do mercado. O caso da Ale e Ipiranga suscitou 
uma reportagem interessante sobre os impactos da 
negociação para o varejo. O mercado será domi-
nado em 80% por três grandes companhias. Não 
há como antever as medidas que surgirão caso a 
operação seja referendada pelo Conselho Adminis-
trativo de Defesa Econômica (Cade). O advogado 
Arthur Villamil faz um alerta importante para que 
todos fiquemos de olho em possíveis ações de 
abuso de poder econômico. Até porque, como diz 
o presidente da Fecombustíveis, Paulo Miranda, 
“nós temos uma porta de saída” e vivemos em um 
mercado regulado, maduro e inteligente.

Estes são alguns dos motivos que me fazem des-
tacar a importância da atividade sindical, de uma 
entidade forte e com associados participativos. Preci-
samos nos manter informados, preparados e prontos 
para fazer valer a regulamentação que rege nossos 
segmentos de atuação. É isso! Até o mês que vem...
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Funcionário de carreira da ANP há 11 anos, Noel Morei-
ra Santos está à frente do escritório da Agência em São 
Paulo desde 18 de abril. Sua última passagem antes de 
desembarcar na Capital paulista foi na coordenadoria 
de Manaus, onde estava desde setembro de 2010, sen-
do responsável pela Agência em toda a região Norte, 

com exceção estado de Tocantins. Especialista em 
regulação de derivados de petróleo, Noel Santos conce-
deu uma longa entrevista a Postos & Serviços em que 
fala desde fraudes, problemas de qualidade, fidelidade 
à bandeira até problemas enfrentados pelos postos com 
a pesquisa de preços realizada pela ANP. Confira:

Quais as principais infrações 
registradas pela ANP nas fiscaliza-
ção realizadas na Baixada Santista 
e no Vale do Ribeira, em 2016? 

Já fiscalizamos neste primeiro se-
mestre de 2016 as nove cidades da 
Baixada Santista. 

Encontramos painel de preço em 
desacordo com legislação em Ber-
tioga; a inobservância da Resolução 
41 em manter a exibição de três 
casas decimais no painel de preços 
e nas bombas medidoras em Cuba-
tão; gasolina fora de especificação 
em Praia Grande, onde nossos 
fiscais também verificaram a não 

atualização de dados cadastrais e 
um posto bandeira branca que exi-
bia marca comercial de distribuidora, 
um caso de não exibição da marca 
comercial da companhia na bom-
ba e um problema de controle de 
qualidade (boletins eram para estar 
‘casados’ com as notas fiscais que 
não foram apresentadas). Em Praia 
Grande também constatamos a 
inexistência da ficha de informação 
de segurança dos produtos (FISP). 
Em Guarujá, o problema encontra-
do consistiu na desatualização de 
dados cadastrais e na não apresen-
tação dos Requisitos de Avaliação 
da Conformidade (RAC). No caso 

O especialista
Novo coodenador da ANP em SP é funcionário de
carreira da Agência e conhece mercado a fundo
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do RAC, mesmo que o posto não faça 
a análise de qualidade ao receber o 
produto, ele é obrigado a transcrever 
os resultados que estão no laudo 
que vem junto com a nota fiscal. O  
correto seria o revendedor monitorar 
se produto recebido está dentro da 
especificação. Contudo, se ele não 
quiser fazer (o teste), deve transcre-
ver o laudo e com isso  assumir total 
responsabilidade pelo resultado.

Em Itanhaém, Mongaguá e Peruíbe 
não encontramos irregularidades.

Já em Santos, a fiscalização autuou 
um posto pela falta da medida 
padrão de 20 litros e a não atualiza-
ção de dados cadastrais. Em São 
Vicente tivemos bomba baixa e o 
desrespeito ao horário mínimo de 
funcionamento do posto estabele-
cido pela ANP (segunda a sábado, 
das 6 às 20 horas), além da au-
sência de painel de preços e um 
descumprimento de notificação.

No Vale do Ribeira, tivemos um 
problema de infidelidade de bandeira 
apenas em  Pariquera-Açu. 

Em que o mercado paulista da 
revenda de combustíveis difere do 
restante do País?

O mercado paulista representa 
hoje 23% do mercado nacional. Ao 
mesmo tempo em que é concentra-
do, mas amplamente competitivo 
e dinâmico, também é onde se 
afloram mais problemas. Há uma 
concentração alta de produtores 
de etanol e de usinas de biodie-
sel. Temos quatro refinarias e uma 
grande quantidade de indústrias 
que utilizam produtos químicos, o 
que dá a possibilidade de termos 
matriz que possibilite adulterações 
em maior quantidade. Observamos 
que o metanol é uma característica 
do mercado de São Paulo. Já en-
contramos postos com percentuais 

elevados de metanol na gasolina 
e no etanol hidratado. Há 15 dias 
(no início de junho), um posto foi 
flagrado com quase 90% de metanol 
no hidratado. O metanol faz é um 
insumo na produção de biodiesel e 
como São Paulo faz parte do eixo 
Sul-Sudeste-e-Centro-Oeste, onde 
estão as principais usinas, infeliz-
mente parte dele é desviada para a 
adulteração.

Mas a fraude característica aqui é 
mesmo a eletrônica, com dispositivos 
cada vez mais sofisticados para en-
ganar o consumidor. É o que chama-
mos de bomba baixa, mas com uso 
da tecnologia. 

Qual a participação dos postos 
paulistas no total de denúncias de 
suspeitas de irregularidades regis-
tradas no País? Em quantas delas 
a fiscalização constatou que eram 
verídicas e, portanto, resultaram 
em autuação?

As denúncias de consumidores no 
Estado de São Paulo representam 
aproximadamente 43% do registra-
do no País. Deste total, depois das 
análises e triagens das informações, 
a fiscalização é feita sobre 50% das 
denúncias, das quais 38% resultam 
em lavratura de auto de infração. 

Nos processos de apuração de 
desconformidade do combustível, 
qual o percentual de postos que 
apresentam amostra-testemunha 
como meio de defesa?

Quando são autuados por questões 
de qualidade, a defesa dos postos 
faz a solicitação de que as amostras 
sejam consideradas. Em 20% a 30% 
das defesas, o agente econômico 
solicita a análise também da sua 
amostra-testemunha. 

Mas nem todos comparecem para 
levar a amostra no dia e local indi-

cados. Outro problema é a dificul-
dade de distinguir o que é amostra-
-testemunha e o que é contraprova. 
A contraprova só ratifica o que já foi 
identificado na amostra que a ANP 
levou ao laboratório. Muitas das ve-
zes, o posto descartou as amostras 
dos últimos três descarregamentos.  

Nessas situações, quando apu-
rada a desconformidade também 
na amostra-testemunha, qual é a 
postura da ANP? 

Quando a amostra-testemunha é 
analisada, o resultado que está em 
desacordo com a especificação 
passa a constar no processo admi-
nistrativo. A intenção da amostra é 
comprovar para a ANP que o pos-
to recebeu o produto com aquele 
parâmetro já fora da especificação. 
Toda vez que ela ratifica a não 
conformidade, a distribuidora passa 
a responder no processo adminis-
trativo também. Na prática, transfere 
a responsabilidade para a distribui-
dora. Também é dado à companhia 
o direito à ampla defesa e ela é 
acionada para estar presente no ato 
de abertura da amostra. 

Temos acompanhado operações 
do Ipem/ANP em que são flagradas 
fraudes volumétricas. No entanto, há 
situações em que o erro volumétrico 
pode ter sido causado por equipa-
mento descalibrado. 

Há diferença no tratamento dado 
pela ANP para as duas situações? 
Quais são os procedimentos 
administrativo e jurídico adotados 
para punição de posto flagrado 
com modificação ou inserção de 
mecanismo não autorizado (placa, 
chip, software etc) na bomba? O 
mesmo tratamento é dado para os 
casos de erro técnico? Há como 
diferenciá-los?

Primeiro é preciso diferenciar o 
nosso trabalho e o do Ipem (Instituto 
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de Pesos e Medidas). Quando a ANP 
faz a verificação do volume dispen-
sado pelo medidor na medida padrão 
(balde volumétrico de 20 litros) e 
verificamos erro 100 ml a menos (ou 
mais) em cada 20 litros, repetimos a 
operação por mais duas vezes para 
ver se resultado desfavorável se 
repete. Só então fazemos a inter-
dição da bomba. Nesse momento 
não se faz juízo de valor, se o erro 
foi intencional ou não. Sabemos que 
o desgaste do equipamento pode 
provocar o erro. Contudo, em muitas 
vezes, quando abrimos o painel, en-
contramos lacres rompidos, adultera-
ção grosseira da placa. No caso de 
fraudes, a expertise hoje está com o 
Ipem, que tem mais condições tecno-
lógicas para fazer essa fiscalização. 
Quando fiscalizamos sozinhos, sem 
o Ipem, nós lavramos a ocorrência. 
Mas, quando estamos em força-
-tarefa, deixamos que eles assumam 
essa fiscalização. Temos que ter o 
cuidado de não gerar duplicidade de 
autuação. Sobre situações intencio-
nais ou provocadas por desgaste 
do equipamento, a diferença se dá 
na gradação da pena, que pode 
ser agravada a depender do nível 
de  erro encontrado. Não podemos 
dar o mesmo tratamento para quem 
desvia 500 ml de e quem está com 
pequena falha que logo se percebe 
ser descalibragem. Ainda assim, 
independente de não fazermos juízo 
de valor, somos obrigados a enviar 
cópia do relatório e do auto de autua-
ção de fiscalização para o Ministério 
Público.

Quais as consequências para os 
postos bandeira branca autuados 
e que continuam operando com a 
imagem de suas antigas bandei-
ras? Quantas multas foram aplica-
das por esse motivo?

É aberto um processo administrati-
vo. Se a denúncia for constatada, a 
multa aplicada varia de R$ 20 mil a 

R$ 100 mil. Em 2015, foram apli-
cadas 34 autos em todo o Estado. 
Em 2016, até 15 de junho, já são 
33. Na Baixada Santista, neste ano, 
três postos foram autuados por este 
motivo: dois em Praia Grande e um 
em Pariquera-açu.  

Para a fiscalização, funcionários de 
posto sem bandeira mas que usem 
uniforme de companhias distribuido-
ras configuram como evidência de 
fraude contra o consumidor. Também 
é muito comum postos que tiram o 
nome da distribuidora da testeira 
mas deixam a logomarca no corpo 
da bomba. 

Em Guarujá há uma lei municipal 
que obriga postos revendedores a 
informar se a gasolina revendida é 
formulada ou refinada. A coorde-
nadoria da ANP em São Paulo foi 
informada desta lei? 

Não há diferença entre gasolina refi-
nada e formulada. No Brasil, as ga-
solinas são formuladas. O importante 
é atender à especificação. Até agora 
a ANP em São Paulo não sofreu 
nenhuma provocação em relação à 
constitucionalidade da lei. Mas se isso 
vier a afetar a dinâmica do mercado, 
certamente vamos intervir. A distri-
buidora não é obrigada a informar ao 
agente econômico (posto), na nota 
fiscal, se o produto é formulado ou 
refinado. De onde o agente vai tirar 
essa informação? Ele tem como su-
porte informativo a nota fiscal, que é 
o que na ANP exige das companhias. 
Se lá não tem essa informação, não 
há o que se questionar. 

A pesquisa de preços da ANP no 
Estado prevê a visita de cada pos-
to por quantas vezes no mês pelo 
pesquisador? Há algum estudo 
para modernização deste levanta-
mento de preços?

Temos reclamações dos postos 

sobre a pesquisa. Tenho uma pes-
soa aqui no escritório de São Paulo 
que acompanha quais agentes não 
atenderam o pesquisador ou não 
apresentaram a nota fiscal. Faze-
mos um levantamento e enviamos 
carta para o revendedor informan-
do que, segundo a Portaria ANP 
202/2000, ele tem a obrigação de 
receber o responsável pelo levan-
tamento. Muitos agentes ligam ou 
mandam email dizendo que rece-
bem, sim, o pesquisador e alegam 
que a empresa contratada não 
envia o preposto. Todas as informa-
ções que recebemos são reporta-
das para o Rio de Janeiro. Há um 
conflito de informação. Não temos 
autuado por enquanto. Orienta-
mos  os postos que passarem por 
essa situação para que entrem 
em contato conosco. Sabemos da 
dificuldade que o posto tem em 
provar que não recebeu o visitador. 
Acredito que a gente  possa evoluir 
para um sistema de pesquisa mais 
sofisticado. Há anos atrás, debate-
mos o LMC eletrônico. Infelizmente 
por algumas questões relacionadas 
às áreas remotas do País, que 
teriam dificuldade em transmitir o 
documento eletrônico, o assunto 
não avançou. Atualmente, a ANP 
de São Paulo envia 100 cartas por 
mês para o mercado, cobrando 
o cumprimento da Portaria 202. 
Entre 5 e 11 de junho, 1.627 postos 
passaram pela pesquisa aqui no 
Estado.

Qual a sua avaliação sobre o 
mercado verejista de combustí-
veis da Baixada Santista e Vale do 
Ribeira?

O mercado da Baixada Santista e do 
Vale do Ribeira é sadio, dinâmico e 
competitivo. Não sofre com descon-
formidade. Neste ano apenas encon-
tramos produto fora de especificação 
em Praia Grande. 
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Segurança online

No início de junho, o Auto Posto 
M. Power foi vítima de um golpe 
por telefone. Por sorte, os respon-
sáveis perceberam rapidamente 
a falha e evitaram o pior. Para 
impedir que os demais revende-
dores da base do Sindicombus-
tíveis Resan caíssem na mesma 
armadilha, o gerente Eduardo 
Starosta avisou o sindicato sobre 
o ocorrido. Por meio do Alerta Re-
san, todos os associados da base 
do sindicato tiveram conhecimen-
to do fato: jamais liberem acesso 
remoto dos computadores sem ter 
a certeza de quem está do outro 
lado da linha. 

Starosta detalha o golpe. “Uma 
moça nos ligou informando que 
era do nosso TI. Como estávamos 
com um problema no sistema de 
gerenciamento do posto com o 
SAT, o frentista que atendeu a liga-
ção acreditou ser da nossa empre-
sa e liberou o acesso remoto para 
reparo. Foi muito rápido,  durou 
cerca de um minuto”. 

No dia seguinte, os computado-
res começaram a ficar lentos e a 
travar. Vários aplicativos foram 
instalados e janelas de atualização 

Na mira dos ‘hackers’

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.

foram surgindo na tela. Foi aí que 
Eduardo tomou ciência do caso e 
percebeu a falha. 

“Chamamos nosso suporte, que 
fez uma varredura no sistema e 
encontrou diversos vírus. Inclusi-
ve um ransomware, software que 
restringe nosso acesso a diversos 
arquivos fundamentais do posto e 
solicita um resgate, em dinheiro, 
para tê-los de volta. Por sorte, 
nada havia sido bloqueado até 
aquele momento”. 

A secretária do posto, Mônica 
Simões, conta que tudo foi remo-
vido a tempo. “Tinha muita coisa 
instalada. O antivírus foi passado, 
no mínimo, 10 vezes. Até que tudo 
sumisse. Duas semanas depois 
do fato, a mesma moça retornou 
a ligação pedindo acesso remoto. 
Quando ela percebeu que não 
teria mais acesso, desligou”.

Desde então, o posto retirou o 
acesso remoto da pista, e só a se-
cretária ou gerente podem fazê-lo. 
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Ataques online
Em 2015, mais de dois milhões de 
tentativas de sequestro de dados 
aconteceram em todo o mundo. 
As informações são do Blog Inter-
camp Sistema. Confira as principais 
ameaças: 

Ransomware: tipo de software 
malicioso que restringe o acesso ao 
arquivo ou sistema infectado e co-
bra um valor de “resgate” para que 
o acesso possa ser reestabelecido. 
Também conhecido como o vírus 
do sequestro. Pode ser enviado por 
um falso e-mail ou ser instalado no 
computador caso o usuário acesse 
sites infectados ou libere acesso 
remoto a desconhecidos. 

Phishing: Quer dizer pesca 
(fishing). É uma forma de fraude 
eletrônica, caracterizada por tenta-
tivas de adquirir dados pessoais de 
diversos tipos como senhas, dados 
financeiros e informações pessoais. 

Estas ameaças geralmente se insta-
lam através de vulnerabilidades do 
computador da vítima. Uma vez ins-
talado, o programa irá criptografar 
o disco do computador ou bloquear 
o acesso ao sistema, deixando 
uma mensagem de resgate que 
exige uma taxa para descodificá-
-lo ou para restaurá-lo. Esse tipo 
de vírus usa uma combinação tão 
forte de criptografia que é pratica-
mente impossível descriptografar. 
Nesse caso, somente formatando 
a máquina e recorrendo ao backup 
para voltar à normalidade. Por isso 
a importância da realização de 
backup fora da rede para garantir a 
segurança dos dados.

Entrevista
Postos & Serviços conversou 
com Marcos Dal Bom, diretor da 
Microsffer, empresa que desenvolve 
soluções tecnológicas para gestão 
de postos de combustíveis e lojas 
de conveniência, para saber como 
os empresários podem se prevenir 
suas máquinas destes ataques. 

Postos & Serviços - Como se 
proteger de ciberataques?

Marcos Dal Bom - Para operar, um 
posto precisa estar conectado com a 
internet. Ou seja, os riscos são fre-
quentes. Porém, há duas formas de se 
proteger dos ataques online: investir em 
uma infraestrutura interna de qualidade 
e com manutenção constante (servidor 
local dentro do posto) ou colocar todos 
os dados na nuvem (online). 

P&S-  Quais são as recomen-
dações da Microsffer para 
cada uma?

MDB - A primeira opção sai muito caro, 
pois é necessário ter um profissional 
capacitado para cuidar das redes e dos 
servidores. Ele pode cobrar de R$ 2 mil a 
R$ 10 mil para montar tudo, depois uma 
manutenção mensal de R$ 1 mil. Além 
disso, tem os gastos com hardware e 
software, em torno de R$ 5 mil, mais os 
gastos com um bom antivírus. Na nuvem, 
ele vai gastar em torno de R$ 300 por 
mês e terá toda a segurança de que os 
dados não serão corrompidos nem rou-
bados. A maioria dos postos conta, hoje, 
com estrutura interna. Então, se faz ne-
cessário gerir de forma profissional. Para 
quem ainda deseja manter a rede local 
precisa, também, aplicar um manual de 
boas práticas: definir quem tem acesso e 
é responsável por este computador. Ele 
não é um simples PDV para emitir nota. 
Se invadido, pode causar um estrago e 
prejuízo financeiro enorme para a empre-

sa. Só pessoas autorizadas devem ter 
a senha. A grande diferença da nuvem 
para a rede local é que, dessa forma, o 
revendedor tem plena segurança de que 
ninguém irá invadir.

P&S: Qual a porcentagem dos 
postos que estão migrando 
para a nuvem?

MDB: Quase 30% dos nossos clientes 
já migraram, pois o posto ganha com mo-
bilidade e segurança. Manter os dados 
na nuvem está crescendo a cada dia. 

P&S: Quais têm sido os tipos de 
golpes virtuais mais frequentes?

MDB: Com certeza o sequestro de da-
dos. No último ano, tivemos conhecimen-
to de cinco a seis casos desse tipo, entre 
conhecidos ou clientes, que possuíam 
rede local. O que também acontece com 
frequência é a famosa pane na infraes-
trutura do cliente: ou seja, alguém utiliza 
o computador para outros fins, acessa si-
tes indevidos, instala programas ou jogos 
e o computador pega diversos vírus. 

P&S: Como identificar um ata-
que à sua rede? 

MDB: Geralmente, os computadores 
começam a ficar muito lentos, vírus são 
instalados e a luz do HD fica sempre 
piscando. Isso significa que está proces-
sando muita informação e enviando para 
fora. Em outros casos, você só percebe, 
infelizmente, quando surge a mensagem 
do ataque ou de roubo dos dados. 
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O

Distribuidoras

O anúncio da Ultrapar sobre a compra da Ale pela 
sua subsidiária Ipiranga foi feito no dia 12 de junho, 
informando o mercado sobre um negócio de R$ 2,17 
bilhões. O interesse da companhia é de “complementar 
sua rede na região Nordeste, onde possui menor parti-
cipação de mercado”. 

A Ale, quarta maior distribuidora do País, tem 2 mil 
postos e 260 lojas de conveniência. Já a Ipiranga pos-
sui 7.241 postos atrelados à sua marca e uma rede de 
1.919 lojas am/pm.

A Ale encerrou 2015 com receita de R$ 11,4 bilhões e 
R$ 275 milhões de lucro antes de juros, impostos, de-
preciação e amortização (Ebitda). Já a Ipiranga, no ano 
anterior, teve um Ebitda de R$ 2 bilhões 288 milhões.

A manutenção do ritmo de expansão da rede já esta-
va nos planos da Ipiranga para 2016.  A companhia já 
tinha anunciado investimento de R$ 354 milhões para 
efetivar planos de embandeirar postos bandeira branca 
e abrir novos postos e de franquias am/pm e Jet Oil. 

O foco da distribuidora está nas regiões Centro-Oeste, 
Nordeste e Norte e em novos centros de distribuição 
para atender às lojas de conveniência. A companhia 
também anunciou R$ 112 milhões para ampliação da 
infraestrutura logística e de R$ 421 milhões na ma-
nutenção e modernização de suas atividades, princi-
palmente em “renovação de contratos de sua rede de 
distribuição, reforma de postos e sistemas de informa-
ção para apoiar suas operações”.

Com mais um anúncio de aquisição de distribuidoras pequenas pelas gigantes do 
mercado de combustíveis, o País passará a ter apenas três grandes companhias, 

dominando 80% da distribuição de derivados de petróleo e etanol hidratado.
Se o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) ratificar a compra da 

Ale pela Ipiranga, além dela, o segmento será dominado pela BR e Raízen, sendo 
esta última resultado da integração entre Cosan e Shell em 2011. Um ingrediente 
importante neste caldeirão de especulações é o que deve acontecer com a BR, 
líder entre as grandes companhias, mas que está na mira da Petrobras como um 

dos ativos que se colocados à venda podem lhe render milhões de dólares.

Qual o futuro da distribuição 
no atual cenário nacional? 
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Rede de varejo
Consolidada a aquisição, a 

Ipiranga passará a ser a pri-
meira em número de postos 

no País. Somados à rede 
Ale, a companhia pode pas-
sar das 9 mil unidades. A BR 

tem 8 mil postos e a joint 
venture da Shell e Cosan – 

Raízen tem, hoje, uma rede 
de mais de 5.800 pontos.

Combustível
Em termos de

market share, os núme-
ros variam de acordo com 
produtos. A BR tem 26,2% 

do market share da gasoli-
na e a Ipiranga + Ale ficará 

com 25,6% (contra 20,4% 
anteriores), seguida pela 

Raízen, com 20,5%.

OO presidente da Fecombustí-
veis, Paulo Miranda (foto), diz 
que a concentração do mercado 
distribuidor na mão de poucas 
companhias é um fator de alerta. 
Um economista e um advogado 
da Federação já estão analisan-
do os impactos para o mercado 
revendedor. “Não é bom para o 
mercado. Gostaríamos de voltar 
ao tempo em que tínhamos as 
grandes distribuidoras atuais e, 
além delas, a Shell, a Texaco, a 
Atlantic... Tínhamos sete gran-
des empresas, além das distri-
buidoras regionais fortes”. 

Segundo Miranda, o reven-
dedor que soube manter sua 
independência, que trabalha 
com equipamento próprio e tem 
uma vida financeira equilibrada 
têm vantagens nas companhias 
regionais. Este é um caminho 
caso ele passe a receber pres-
são decorrente de o mercado 
estar 80% concentrado nas 
mãos de três empresas.

A distribuição brasileira apenas 
não se equipara ao mercado do 
Chile no passado, quando 86% 
do atacado estavam nas mãos 
da Esso e da Shell, porque, no 
país vizinho, a revenda não tinha 
a opção das empresas regionais. 
Miranda reconhece que o setor é 
fortemente regulado pela ANP e 
que isso afasta os riscos.

“Nós temos uma porta de saída. 
Vivemos em uma revenda 
madura, inteligente e somos 
amparados por resoluções da 
ANP que nos dão a alternativa 
de mudar de companhia caso a 
atual não nos satisfaça. Como 
liderança  sindicais, a Fecom-
bustíveis e os sindicatos têm 
que vigiar essa legislação”.

Federação já analisa impacto da concentração 
de 80% do mercado nas mãos de três companhias

“Temos que ter alternativa 
caso a companhia tire a 
nossa competitividade. 

         A legislação atual nos 
        dá uma porta de saída”

“Não temos como avaliar 
os desdobramentos des-
ta nova configuração do 

mercado neste momento” 

A assessoria de imprensa do 
Grupo Ultra comenta sobre 
o processo de aquisição. Os 
postos Ale, aos poucos, serão 
substituídos pela Ipiranga. “A 
transição acontecerá de for-
ma gradativa, até a completa 
mudança de bandeira. Temos a 
visão de que o relacionamento 
dos revendedores com a Ale é 
muito boa, e isso será mantido”.

Sobre a expectativa de confir-
mação do negócio pelo Cade, 

a assessoria ressalta que o 
processo para analisar e autori-
zar a negociação pode demorar 
muitos meses. “Até lá, são duas 
empresas concorrentes e que 
continuam disputando mercado, 
totalmente independentes”.

Atualmente, a Ale abastece 
muitos postos bandeira branca. 
A assessoria do Grupo Ultra 
afirma que este papel será 
mantido e que o processo de 
abastecimento será igual.  

Postos Ale serão substituídos pela Ipiranga
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Em momentos de crise é comum a 
ocorrência de fusões e aquisições 
em empresas menos capitaliza-
das ou até endividadas por outras 
melhores posicionadas. Esta é a 
opinião do advogado especialista 
em Direito Concorrencial, Arthur 
Villamil. Ele afirma que o Brasil 
vem experimentando um alto 
índice de concentração em setores 
essenciais, o que pode indicar ten-
dência à retração da competição e 
redução da oferta ao consumidor. 

Villamil cita exemplos anteriores, 
como as fusões de bancos, compa-
nhias áreas, seguradoras... “Nem 
sempre um ato de concentração é 
negativo. O Cade costuma ser cri-
terioso e, muitas vezes, impõe me-
didas para amenizar a possibilidade 
de abusos de poder econômico”.

Para o advogado, a aquisição da 
Ale pela Ipiranga terá como primei-
ro impacto a maior concentração de 
mercado e a redução das opções 
de contratação para os revendedo-
res. Um segundo efeito esperado 
é a possível imposição aos atuais 
revendedores da Ale das políticas 
comerciais da Ipiranga, que podem 

ser menos vantajosas. 

Também merece atenção a pos-
sibilidade de a Ipiranga reforçar 
seu poder de mercado no ramo 
das lojas de conveniência e outras 
franquias. 

Segundo os dados da ANP, na re-
gião Sul do País, a Ipiranga detém 
24,8% dos postos com contratos 
vinculados. A segunda colocada é 
a BR, com 16,8%. “Nessa região, 
o grau de concentração da Ipiran-
ga será muito grande, gerando a 
possibilidade de exercício do poder 
econômico”. 

Bandeira branca
Para o jurista, outros efeitos que 
devem ser observados seriam a 
possível redução de oferta aos 
revendedores bandeira branca. 
Atualmente a Ale detém um share 
de mercado de aproximadamente 
5% do volume comercializado de 
combustíveis automotivos em todo 
o território nacional, mas detém 
apenas 3,1% dos postos em sua 
rede. Isso significa que a Ale é 
um dos grandes fornecedores aos 
postos bandeira branca, que atual-

BR, o principal player do mercado
Os rumores de que a BR Distribui-
dora pode constar entre os ativos 
à venda da Petrobras aumentam 
a especulação sobre o futuro da 
revenda nacional. Endividada, a 
estatal já recebeu uma oferta pela 
companhia distribuidora, segun-
do informações do presidente 
Pedro Parente. Em entrevista à 
GloboNews, no dia 16 de junho, o 
executivo não detalhou se a ideia 
é vender uma participação minori-
tária ou o controle da BR. 

Paulo Miranda, da Fecombus-
tíveis, tem dúvidas se colocar o 
bem mais precioso da Petrobras a 
venda é uma estratégia acertada. 
“A BR é o canal de distribuição 
dos derivados de petróleo produ-
zidos pela Petrobras. Não acredito 
que se queira abrir mão integral-
mente deste mercado”. 
O advogado Arthur Villamil, con-
sultor da Federação e do Minas-
petro, aponta efeitos inesperados 
para o mercado caso a BR seja 

vendida em fatias. Neste cenário, 
a Ipiranga facilmente passaria ser 
a líder de mercado, fato que não 
pode ser ignorada nas análises 
prospectivas de mercado. 
“Em minha opinião, o problema 
não seria a entrada de multinacio-
nais. Creio que o grande proble-
ma seja a parca regulação do 
mercado de distribuição e o seu 
elevado nível de concentração, 
bem como a sensível diminuição 
entre as distribuidoras que vem 
sendo percebida desde 2015 
pelos revendedores”.

mente representam mais de 39% dos 
postos do Brasil. 

“Com a aquisição da Ale, a Ipiranga 
passará a fornecer esse combustível 
aos postos bandeira branca e terá 
capacidade para elevar preços ou 
dificultar o atendimento com o obje-
tivo incentivá-los a aderir à marca. 
Caso isso ocorra, estaremos diante 
de nítido abuso de poder econômico. 
Por isso, entendo que o Cade deve 
adotar certos remédios neste ato de 
concentração, justamente para pre-
venir situações desse tipo”. 

Varejo deve ficar alerta quanto
ao abuso de poder econômico

Villamil: risco para bandeira branca
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A
Atividade sindical

A Campanha Pratique a Cortesia, do 
Rotary Club de Santos, que tem por 
objetivo melhorar o relacionamento 
humano através de práticas saudá-
veis, foi encerrada no dia 8 de junho, 
no Mendes Plaza Hotel, em Santos. 
Neste ano, o Sindicombustíveis Re-
san participou como apoiador do pro-
jeto. Vinte postos da Baixada Santista 
atuaram como ponto de divulgação e 
distribuição dos adesivos. 

Na ocasião, o sindicato foi repre-
sentado pelo 2º vice-presidente, 
Flavio Ribas.  “A sociedade costuma 
valorizar empresas que praticam a fi-
lantropia e/ ou que protegem o meio 
ambiente”, disse. Para o presidente 
do Resan, José Camargo Hernan-
des, “esse é um importante trabalho 
de responsabilidade social ao qual 

estamos engajados”.

Os postos que participaram da 
campanha foram: AP Arara Thuany 
(Guarujá); AP Arrastão (Santos); 
AP La Caniza (Guarujá); AP 
Jardim Anchieta (Santos); AP M. 
Power (Santos); AP Ferry Boat 
(Santos); AP San Remo (Santos); 
AP Santour (Santos); AP Stop Car 
(Santos); AP Rede Personallyte 
(Praia Grande); AP Tamburello (San-
tos); AP Via Nébias (Santos); AP Via 
Uno (Santos); AP Vila Nova (Cuba-
tão); AP Xixová (Praia Grande); 
Centro Automotivo Mar Azul (Guaru-
já); Linha Um Produtos de Petróleo 
(Santos); Super Posto 200 milhas 
(Santos); Posto Gaivota (Santos); 
Portal 500 anos Serviços Automoti-
vos (São Vicente). 

Cortesia rende parceria de sucesso com Rotary

Avaliadores do SEGS visitam sindicatos
No dia 17 de junho, o Sindicom-
bustíveis Resan recebeu a visita 
do Manasses Sato, avaliador do 
SEGS e gerente administrativo 
do Sindicombustíveis Paraná, e 
do gerente financeiro do sindica-
to, Fabio Renato Pellanda.

O SEGS é um programa da 
Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços 
Turismo (CNC) que incentiva o 
desenvolvimento da excelência 
na gestão das federações e 
sindicatos filiados. 

Os avaliadores visitam os 
sindicatos afiliados à Fecombus-
tíveis para conhecer o trabalho 
realizado por cada um. Pelo 
Resan, Marize Albino Ramos é 
a responsável pelo SEGS e que, 
no final do junho, foi à Fortaleza 
conhecer a rotina do Sindiposto 
Ceará.

Acima: José Hernandes (presidente do 
Resan), Manasses Sato, Ricardo Lopez 

(vice-presidente) e Fabio Pellanda.
Abaixo: Antônio José Costa, Marize Albino 

e Luiz Eduardo Leal, em Fortaleza.

Manasses Sato, Marize Albino e Fabio 
Pellanda, durante avaliação em Santos.

Na primeira foto, Flávio Ribas com 
o presidente do Rotary Santos, 

Heitor Emiliano Lopes de Moraes. 
Na mesa, Ribas  está ao lado de 
representantes da Porto Seguro
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Posto 4 Irmãos

Quando a experiência 
muda os rumos da história

Q

Terreno adquirido em Miracatu, para a construção de um pátio de caminhões, será o terceiro empreendimento da família

Quem passa no sentido norte da 
Rodovia Régis Bittencourt, próximo 
ao KM 467, em Jacupiranga, no 
Vale do Ribeira, sabe que encontra 
ali um posto de combustível com 
total infraestrutura para atender 
caminhoneiros e demais motoris-
tas que visitam a região. É o Posto 
4 Irmãos, referência no caminho 
entre São Paulo e o Paraná. O 
Ponto de Parada e Descanso está 
há mais de três décadas no co-
mando da família Ongarato.

A trajetória de sucesso, calcada na 
dedicação, começa a dar novos 
frutos neste segundo semestre de 
2016. Jair Ongarato, de 74 anos, 
e seu filho Luciano Ongarato, de 
41, estão ampliando ainda mais a 
empresa e o leque de serviços. 

“Tudo é resultado de uma vida 
dedicada ao posto, de um trabalho 
realizado dia após dia para conquis-
tar a confiança do cliente. É desta 
forma que os objetivos são alcança-
dos. Crise, aqui, passa longe. Quem 
trabalha firme e se dedica 100% 

não sente tanto os reflexos dela”, 
comenta Luciano.

Ao mesmo tempo em que constrói o 
novo posto, o estabelecimento que 
deu início à história empreendedora 
está sendo reformulado. 

“Anos atrás compramos uma fazen-
da vizinha para expandir o negócio 
e aumentar o estacionamento. O 
terreno foi de 40 mil m² para 85 mil 
m²”. As obras começaram há um 
ano e dois meses. Toda a pista será 
nova, com equipamentos de última 
geração. A antiga será desativada  e 
anexada ao pátio de caminhões. 

“Com o passar do tempo, percebe-
mos que as bombas não estavam 
em uma localização adequada para 
atender o fluxo de caminhoneiros 
que passam por aqui. Tivemos que 
readequá-las e construir a nova pis-
ta num lugar mais apropriado para 
manobras”. 

Novos projetos
Do outro lado da pista, um segundo 
Posto 4 Irmãos está em vias de ser 

concluído para atender, também, os 
motoristas que seguem no sentido Sul. 

Seo Jair é quem gosta das obras 
e de estar à frente delas. O filho 
afirma que o pai agrega todo o co-
nhecimento adquirido nos últimos 
35 anos para planejar e executar 
o melhor projeto. “Ele tem dispo-
sição de gente nova. Chega aqui 
cedinho e só vai embora por volta 
das 20 horas. Estamos sempre 
juntos no trabalho”. 

O novo empreendimento tem 75 
mil m² e deve ser inaugurado até 
o final de agosto. “Começamos, 
literalmente, do zero. As obras 
iniciaram há dois anos e teremos a 
mesma estrutura (do posto atual) 
só que do outro lado da pista, tudo 
com total segurança para atender 
com qualidade”.

Miracatu
Um terceiro empreendimento está 
em curso. Há três anos, o Posto 4 
Irmãos adquiriu um terreno para 
abrigar um pátio de caminhões em 



Miracatu. Com 140 mil m², fica 
no sentido Norte da Régis Bit-
tencourt, e é o maior da região.  
“Se der certo, mais para frente 
construíremos um posto. Dos 
140 mil m², 70 já estão com ter-
raplanagem e, desses 70, 12 mil 
m² já estão calçados. Estamos 
indo devagar. A obra começou 
há um ano e deve demorar mais 
um para ser finalizada”. 

Atendimento nota 10
Ongarato preza pelo atendimen-
to de qualidade. Prova disso é 
que, em todas as obras realiza-
das, o objetivo é que os cami-
nhoneiros se sintam seguros e 
em casa. “Todos os pátios são 
amplos, calçados, murados e 
bem iluminados. Não tenho um 
único caso de roubo ou assalto 
por aqui. Investimos na constru-
ção dos muros exatamente para 
transmitir segurança”.

Em outubro de 2015, o posto 
recebeu o reconhecimento da 
Raízen como destaque nacional 
no segmento de rodovia. A pre-
miação “Fazendo a diferença” 
destaca os que se dedicam ao 

atendimento exemplar e que pos-
suem espírito empreendedor. 

No restaurante, os clientes encon-
tram comida de qualidade e nos 
banheiros há um funcionário 24 
horas por dia. A cada banho, o local 
é higienizado. “Isso é um diferencial 
nosso. Fora a estrutura dos postos, 
montada com tudo do que há de 
mais novo no mercado”. 

Abastecimento
Em todas as bombas, o cliente 
encontra Diesel S10, S500 e Arla 
a granel. “Implantamos um tanque 
subterrâneo e um dispenser de Arla 
em cada ilha. Onde o caminhoneiro 
parar, ele vai ter disponível o produto 
que desejar. Muitos postos colocam 
Arla em uma bomba ou outra só. 
Aqui tem em todas”.

Novo posto em construção no sentido Sul da Rodovia Régis Bittencourt
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Posto atual, no sentido 
Norte da Régis, está sendo 

reformulado. Uma nova pista 
facilitará as manobras e o 

pátio será ampliado
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Parceria

Senac chega ao 
Vale do Ribeira

Laboratório de Informática

O Senac está à sua 
disposição, sabia? 

Alguns cursos ofereci-
dos estão relacionados 
à revenda, como gas-
tronomia, administra-

ção, recursos humanos 
e gestão de pessoas. 

A relação da entidade 
com os associados do 

Resan acontece por 
meio da Fecombustí-
veis, que é filiada à 
CNC, e que, por sua 

vez, administra o Senac

CCom o objetivo de promover a educação e a capacitação 
profissional, o Senac abriu suas portas em Registro, no 
Vale do Ribeira, no dia 15 de junho. A nova unidade aten-
derá os municípios de Barra do Turvo, Cajati, Cananéia, 
Eldorado, Iguape, Ilha Comprida, Iporanga, Itariri, Jacupi-
ranga, Juquiá, Miracatu, Pariquera-Açu, Pedro de Toledo 
e Sete Barras. 

O investimento foi de R$ 27 milhões na instalação da 
unidade,  que tem 3,4 mil m² e capacidade para atender 
2.100 alunos por dia. Conta com oito laboratórios edu-
cacionais; um laboratório móvel multiuso e duas salas 
multifuncionais; 11 salas de aula convencionais; biblioteca 
aberta à comunidade e auditório com capacidade para 
120 pessoas. 

“Com a nossa presença física no Vale do Ribeira, tra-
zemos o compromisso de contribuir com a inclusão no 
mundo do trabalho, promover a educação profissional de 
qualidade e uma ampla oferta de vagas gratuitas por meio 
de bolsas de estudo”, afirma Luiz Francisco de A. Salga-
do, Diretor Regional do Senac São Paulo.

Nesta unidade, serão oferecidos diversos cursos livres, 
técnicos e de qualificação profissional nas áreas de admi-
nistração geral e negócios; aplicativos; design; marketing; 
enfermagem; estética; redes e infraestrutura; massotera-
pia; podologia; segurança e saúde no trabalho; beleza; 
moda; tecnologias sociais e desenvolvimento humano; 
vendas; finanças e contabilidade; logística; farmácia; meio 
ambiente; turismo; lazer; arquitetura e urbanismo.

Programação inaugural gratuita

Durante o mês de julho, a comunidade poderá conhecer 
mais o Senac Registro e participar de uma série de ativi-
dades gratuitas, como  exposições, oficinas e palestras. 

A unidade fica na Rua Teiti Koki, 105, Vila Florida, em 
Registro/SP. O telefone é o 0800-883 2000. Para ver os 
cursos de capacitação disponíveis, acesse o site: http://
www.sp.senac.br/registro.  
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Fazendo o bem

TTrês vezes por semana, 79 crian-
ças, jovens e adultos excepcio-
nais de Praia Grande recebem 
atendimento gratuito com diversos 
profissionais da área da saúde na 
APAE do município. Desde 1998, a 
entidade trabalha para melhorar a 
qualidade de vida das pessoas com 
deficiência e luta, diariamente, para 
continuar oferecendo esse serviço.

A APAE é uma das entidades be-
neficiadas pela Campanha Abas-
teça o Natal de Quem Precisa, 
promovida anualmente pelo Re-
san, e que, em janeiro deste ano, 
recebeu a quantia de R$ 3.500,00, 
fruto das doações dos associados. 
Antonio Pio é diretor de comunica-
ção da entidade e revela os planos 
para 2016. “Nossa meta é atender, 
pelo menos, 100 pessoas. Para 
isso, precisamos de incentivo e 
apoio de empresas e da população. 
Hoje, recebemos uma ajuda mensal 
da Prefeitura de R$ 5 mil, porém, 
nossos gastos chegam a R$ 40 mil. 
Desse total, 75% correspondem 
somente à folha de pagamento”.

Para complementar a renda, a enti-
dade promove jantares, participa de 
eventos do município e conta com um 
bazar de roupas, móveis e alimen-
tos. “Enquanto as crianças estão em 
atendimento, os pais aproveitam para 
comprar produtos a um preço muito 
mais em conta e com qualidade”.

Na APAE há atendimento com 
psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudi-
ólogo, assistente social e terapeuta 
ocupacional. “Aqui não é escola de 
educação integral. Promovemos 
atendimento gratuito com profissio-
nais capacitados. Cada aluno pode 
ficar 40 minutos em cada especia-
lidade. Basta ligar e agendar na 
secretaria”, ressalta Pio. 

Jéssica Aline (ao lado), de 17 anos, 
participa desde 2007 da APAE e 
hoje ajuda como voluntária. “Sou a 
autodefensora dos assistidos, atuo 
como porta-voz. Eles me contam 
sobre o que mais precisam e repas-
so aos coordenadores. Além disso, 
ajudo na secretaria”, conta. 

Simone Maria dos Santos é mãe 
da Vitória dos Santos, de 11 anos 
(acima). Há dois, ela é atendida na 
APAE. “Minha filha tem hidrocefalia, 
baixa visão e paralisia do lado es-
querdo. Depois que 
começou a frequentar, 
melhorou em tudo. 
Quase não falava, 
hoje não para, e os 
movimentos são mais 
firmes. Não tenho 
do que reclamar, só 
agradecer”. 

QUER AJUDAR?
A APAE fica na Rua das 
Acácias, 320, Jardim 
Quietude. Telefone: (13) 
3472-5257.

Jéssica com Pio, diretor 
de comunicação

Doação beneficia pessoas especiais
Vitória durante 

atendimento com 
a fisioterapeuta

Sala de Integração Sensório Motora



Sigueco Hashimoto
Auto Posto Ouro Verde Sete
   
Roberto Salgado Antunes 
AP Portal do Gonzaga - Santos
   
Helena Louzada Manini 
Posto Village - São Vicente
   
José Luiz Villamarim Gomez 
AP Espumas - Santos
   
Edna Benissi Fernandes 
Fase Quattro Comércio de 
Combustíveis - Juquiá

Marian Husseim Hejaije
Auto Posto e Transportadora Hus-
sein - Juquiá
   

Sueli Rodriguez Lopez 
Auto Posto Pariquera-açu
   
Aladia Maria Pereira Pina 
Centro Automotivo Gov. Má-
rio Covas - Santos

Maria Fernanda Natali Estevez 
Estevez & Estevez Com. Serv. Au-
tomotivos - Santos
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Fique Atento!

01Reunião no Sempospetro/Santos para tratar 
do acordo coletivo, em Santos/SP.

03 Reunião dos Advogados dos sindicatos filia-
dos à Fecombustíveis, em Campinas/SP;

08 Almoço de Premiação da campanha 
“Pratique a Cortesia 2016”, promovida pelo 

Rotary Club de Santos, em Santos/SP;

09Reunião do Conselho de Representantes da 
Fecombustíveis, em Campina Grande/PB;

10Participação no XI Encontro de Revendedo-
res de Combustíveis do Nordeste;

17 Visita do Sindicombustíveis/PR para a rea-
lização da avaliação de consenso do Segs 

no Resan, em Santos/SP;

22 Reunião com a empresa Isbet para tratar 
dos termos de uma parceria para ofere-

cimento de mão de obra para cumprimento do 
Programa Jovem Aprendiz, em Santos/SP;

22A.G.O. do Resan para aprovação de con-
tas do exercício de 2015, em Santos/SP;

23 Part ic ipação no lançamento do 
Relatór io Anual da Revenda de 

Combustíveis 2016, da Fecombustíveis, 
no Rio de Janeiro/RJ;

24 Visita ao Sindipostos/CE para a realiza-
ção da avaliação de consenso do Segs, 

em Fortaleza/CE;

28 Reunião Ordinária do Conselho Regional 
do Senac, em São Paulo/SP.

16

JULHO
2ª QUINZENA

Um brinde a você!

JUNHO / 2016

Ações / Resan
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AGOSTO
1ª QUINZENA
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18

22

26

0325

02

28

31 07
Maria Goretti Lopez 
Auto Posto Santour - Santos
Posto Gaivota - Santos

Maria Cristina Gonçalves 
Auto Posto Ferry Boat - Santos

Marli Monteiro Diogo
Auto Posto Di Mônaco - Praia 
Grande
   

Amilcar Antônio do Rio 
Rede Clean Car - Santos
 

Miguel Freitas de Pinho 
Auto Posto Leãovip - Santos
   

Carlos Alberto Sansero 
C.C.R.S. Auto Posto - São 
Vicente

Luiz Francisco Albertin 
Auto Posto Real de Cajati
   

Diego Enriquez Dominguez 
Mafadi Comércio de Produtos 
Automotivos - Santos

05

10

12

06

Ivone Soares Manssini 
Auto Posto Porto Guarujá

Rodrigo Gomez 
Auto Posto Fórmula 3 - Santos
   

Patrícia Paula de 
Oliveira 
Auto Posto Portal do Gonzaga 

- Santos
   

lse Rita Pasini 
Ongarato 
Auto Posto de Serviços 

Jacupiranga 

Carlos Eduardo Costa Pinto 
Auto Posto Rede Personalytte 
- Praia Grande

   
Ana Paula Pinheiro de 
Vasconcelos Maia 
Novo Portal do Guarujá 

Auto Posto 

Juan Alfredo Rodriguez 
Marinas Nacionais Coml. LTDA. - 
Guarujá

Laurinda da Conceição dos  
Anjos Pereira 
Sorocotuba Auto Posto - Guarujá

15

13



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 ano fraco no varejo 
brasileiro, com queda de 
4,3% no faturamento, 
as lojas de conveniência 

operadas em postos de combustí-
veis registraram uma alta de 11,5% 
no faturamento de 2015. Ao todo, 
faturaram mais de R$ 6 bilhões – 
um crescimento de 284% em dez 
anos. O desempenho do setor é um 
dos principais fatores que explicam 
a disputa acirrada nas vendas de 
participações nas grandes redes dis-
tribuidoras, como a BR, da Petrobras, 
e a Alesat, que foi vendida para a 
Ipiranga por R$ 2,1 bilhões. 

CONVENIÊNCIA 2 Para dar um empurrãozi-
nho em quem quer estu-
dar, mas não tem tempo 
durante a semana, o 

Senac Santos abre vagas para cursos 
que acontecem apenas aos sábados. 
As opções são licenciamento ambien-
tal; básico em marketing; organização 
de eventos corporativos; entre outros. 
Os cursos são voltados a estudantes, 
profissionais ou curiosos interessados 
em adquirir conhecimentos. Todos 
eles são ministrados por profissionais 
conceituados. Informações e inscri-
ções através do portal www.sp.senac.
br/santos. O Senac Santos fica na 
Avenida Conselheiro Nébias, 309, Vila 
Mathias. Telefone: (13) 2105-7799.

CURSOS AOS SÁBADOS

3 Novas turmas para o curso 
de Cipa, realizado pelo 
Resan em parceria com a 
Labormed, estão previstas 

para o mês de outubro. Informações 
na secretaria do sindicato pelo telefone 
(13) 3229-3535 ou pelo e-mail:  
secretaria@resan.com.br. 

CIPA NO RESAN

4A Federação Nacional do 
Comércio de Combustíveis e de 
Lubrificantes (Fecombustíveis) 
lançou no dia 23 de junho, na 

CNC, no RJ, o Relatório Anual da Revenda 
de Combustíveis 2016. Revendedores inte-
ressados podem solicitar um exemplar pelo 
e-mail imprensa@resan.com.br. Confira am-
pla matéria na edição de agosto de P&S. 

ANUÁRIO DA REVENDA

6 Lei federal 13.287, de 11 
de maio, determina que 
funcionárias gestantes ou 
em período de aleitamen-

to não podem trabalhar em ativida-
des insalubres. No caso dos postos, 
segundo a Fecombustíveis, devem 
ser deslocadas para o escritório 
ou loja de conveniência ou outra 
atividade sem relação com produtos 
potencialmente perigosos.  

MATERNIDADE

7 Está prevista 
para setembro 
a realização de 
novas turmas 

da NR-20, na sede do 
Resan. Acesse o site: http://
resantreinamentos.com.br e 
inscreva seus funcionários. 
As vagas são limitadas. 
Informações pelo telefone 
(13) 3229-3535.

NR-20 NO RESAN

5 A ANP fez 19 interdições em revendedores 
de combustíveis e de GLP na semana de 20 
a 24 de junho em São Paulo, capital, durante 
força-tarefa que teve a participação do Ipem, 

Secretaria da Fazenda, Polícias Militar e Civil. Dois postos 
revendedores foram interditados por funcionarem sem au-
torização, assim como quatro revendas de GLP, por falta 
de segurança em suas instalações. Dois postos tiveram 
bicos fornecedores de bombas lacrados por aferição irre-
gular e outros 11 foram interditados total ou parcialmente 
por comercializar combustíveis fora dos padrões. 

ANP INTERDITA POSTOS DE SP




