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José Camargo Hernandes
Presidente do Resan

Vai sobrar de novo 
para a revenda?

J

Editorial

Já estávamos praticamente com esta edição 
da Postos & Serviços fechada quando uma 
notícia voltou a acender as luzes vermelhas 
no setor de combustíveis. Sem caixa e com 
a arrecadação em queda, a equipe econômi-
ca do Governo Federal quer mexer na Cide 
(Contribuição de Intervenção sobre o Domínio 
Econômico) da gasolina e, com isso, buscar 
uma nova fonte de financiamento das contas 
públicas. O objetivo da Fazenda é “aumentar o 
imposto da gasolina para conseguir cumprir a 
meta de manter o rombo das contas públicas 
em, no máximo, R$ 139 bilhões neste ano”, 
segundo informou o jornal O Globo.

É bem capaz que em algumas semanas os 
jornais tragam outra notícia: a de que a alí-
quota Cide da gasolina será ampliada como 
estratégia ambiental. Algo como um imposto 
verde. Disse o jornal fluminense que “o plano 
em estudo é criar uma alíquota flutuante que 
incide sobre o combustível mais popular do 
País e, ao mesmo tempo, arrecadar mais com 
esse “imposto verde”, que deve deixar a gaso-
lina mais cara para estimular o uso de etanol 
em carros flex”.

Não há nada de oficial, mas a informação de 
bastidor era que a oscilação da nova Cide acom-
panharia os reajustes promovidos pela Petrobras 
no preço do combustível. A lógica é a seguinte: 
quando o preço cai (devido à cotação interna-
cional), a alíquota sobe. Quando a gasolina fica 
mais cara, a Cide, cai, mas “não o bastante para 
comprometer a competitividade do etanol”.

O fato é que o negócio combustíveis está 
longe de viver tempos de calmaria. Continua-
mos no alvo de medidas econômicas e de leis, 
resoluções e portarias que, invariavelmente, 
aumentam o custo da operação.

Nosso alento é que o consumidor, que hoje é 
tão bem informado e combativo, é o mesmo 
cidadão que está indignado com os rumos do 
País e que vem acompanhando de perto os 
atropelos que vêm de Brasília.

Enquanto isso, as entidades sindicais que 
representam nosso segmento, entre as quais 
o Sindicombustíveis Resan se inclui, têm feito 
um trabalho minucioso em defesa da categoria.

Um exemplo é o estudo que é base da matéria 
principal desta edição e que quer acabar com 
as dúvidas de clientes que nos colocam em 
xeque quando percebem que coube no tanque 
do carro mais combustível do que o informado 
no manual do fabricante. 

A Fecombustíveis contratou o referendado Ins-
tituto Falcão Bauer para fazer a pesquisa e os 
resultados são impressionantes. Minha reco-
mendação é que todos os funcionários do posto 
leiam essa matéria e que, ao menor sinal de 
desconfiança, do consumidor, citem o estudo e 
se ofereçam para fazer o teste do galão, compro-
vando a idoneidade do estabelecimento. 

São informações como essa que nossos asso-
ciados passarão a receber em um novo canal 
de comunicação que estamos preparando. 
Em breve, aqueles que tiverem seu cadastro 
de telefone atualizado no sindicato receberão 
vídeos preparados pela nossa assessoria de 
comunicação com dicas úteis e importantes no 
seu dia a dia.

O objetivo é agilizar a informação e a compre-
ensão dos temas importantes para a gestão 
das empresas associadas.

Até o mês que vem!
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Mercado

Era um domingo ainda de temporada quando uma 
senhora parou no Auto Posto Leão Vip, em Santos, 
para abastecer o carro antes de retornar a São 
Paulo. Como é comum, deixou o veículo na bomba, 
foi à loja de conveniência tomar café e em segui-
da, ao verificar o valor do combustível, questionou 
o frentista sobre o volume colocado no tanque. 
Imediatamente, a consumidora pegou o manual do 
veículo e apontou para as especificações técnicas 
que apontavam o limite de 42 litros, volume inferior 
ao que de fato foi colocado no tanque.

“Ela disse que era impossível que a bomba tivesse 
colocado os 42 litros já que o veículo tinha acabado de 
entrar na reserva”, lembra o revendedor Miguel Freitas 
de Pinho. Neste dia, por sorte, ele estava no posto e 
fez o atendimento. “Eu dei o meu cartão para ela e pedi 
que fizesse a média de quilometragem por litro de com-
bustível e que voltasse a me procurar caso o resultado 
fosse diferente do que o de costume”. 

A consumidora não retornou ao posto, mas Pinho la-
menta até hoje a situação que coloca o estabelecimen-
to em xeque. “Fica o dito pelo não dito”. 

Situação similar aconteceu em Praia Grande, no AP 
Xixová. Lá os ânimos chegaram a se exaltar e o cliente 

ameaçou chamar o Procon e até a imprensa. “Ele fez 
um escândalo. Pegou o manual do carro para mostrar 
que o volume apontado na bomba era impossível”,  
conta Mônica Maria Fernandes. Os funcionários con-
seguiram acalmá-lo fazendo o teste volumétrico dos 20 
litros e, por fim, o convenceram de que a especificação 
da fábrica não era exata.

Por conta de situações como essa, comuns aos 
postos de Norte a Sul do País, é que a Fecombus-
tíveis contratou o Grupo Falcão Bauer para fazer 
o teste de volumetria em 13 veículos de diferentes 
marcas e modelos.

Os resultados demonstraram que há diferenças ex-
pressivas, principalmente em três modelos da Re-
nault,  de 35% a 36,5% a mais no tanque do veículo 
(confira quadro na página 7). O único modelo que não 
registrou diferença foi a S10 Rodeio, da Chevrolet. 

Os testes foram realizados entre os dias 28 de março 
a 19 de abril deste ano. Segundo o gestor técnico da 
pesquisa, Diego Dozorski Conrado, antes de realizar os 
testes, as bombas utilizadas passaram por aferição, as-
sim como os tanques dos veículos, que foram esvazia-
dos e reabastecidos.  

Estudo comprova que 
nem sempre manual do 
carro está certo quanto 

à capacidade do 
tanque de combustível
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Esclarecimentos
A Fecombustíveis procurou todas 
as montadoras cujos modelos de 
veículos foram testados. Apenas a 
Renault enviou um posicionamento 
via assessoria de imprensa, porém 
não esclareceu a situação. “A Renault 
estranha uma variação tão grande na 
quantidade de combustível no tanque 
– de até 36%, como apontado. Tecni-
camente, é possível ter uma variação 
para mais ou para menos. Caso o 
abastecimento seja forçado após a 
bomba desligar automaticamente, é 
possível que o combustível invada o 
sistema de recuperação de vapor ou 
mesmo o ladrão, a mangueira que 
leva o combustível ao tanque. De 
qualquer modo, a variação citada é 
alta e, para dar um veredicto preciso, 
seria aconselhável inspecionar os mo-
delos envolvidos no episódio". 

Antes de realizar os testes, as bombas passaram 
por aferição, assim como os tanques dos veículos, 

que foram esvaziados e reabastecidos

Nilton Monteiro, diretor 
adjunto da Associação 
Brasileira de Enge-
nharia Automotiva 
(AEA), explica que 
as diferenças entre a 
quantidade indicada 
no manual e a capa-
cidade do taque no 
momento do abasteci-
mento podem ocorrer 
por motivos diversos, 
até mesmo pelas 
condições do terreno 
do posto, se a pista de 
abastecimento estiver 
em aclive ou declive. 
“Em termos gerais, 
a calibração dentro 
das montadoras pode 
variar até 5% de 
volume”.  

Ele recomenda ao 
posto que sugira ao 
consumidor procurar 

sua concessionária 
e também oferecer a 
imediata realização 
do teste de aferição, 
o que acabaria com 
dúvidas sobre a ido-
neidade da bomba. 

“É muito constrange-
dor quando um con-
sumidor nos coloca 
em dúvida deste jeito. 
Como era aquela 
época em que as 
fraudes volumétricas 
estavam aparecendo 
na imprensa toda 
hora, a desconfiança 
acabou chamando 
a atenção de outros 
clientes que estavam 
na pista”, relembra 
Mônica Fernandes.

(Com informações da 
revista Combustíveis 
& Conveniência)

Até inclinação da pista 
do posto pode interferir

Procurando novas formas para atender as 
muitas entidades benemerentes que procuram 
apoio do Resan, o sindicato criou uma nova 
vertente da Campanha Abasteça o Natal de 
Quem Precisa. Além da ajuda financeira propi-
ciada pelas doações no final do ano, decidiu-se 
por oferecer, gratuitamente, o salão de eventos 
para que as instituições interessadas promo-
vam eventos para captação de recursos. Mais 
informações, como as regras para a concessão 
do espaço, podem ser obtidas na secretaria do 
sindicato pelo (13) 3229-3535. 

Mais um projeto social do Resan

Com capacidade para 200 pessoas, o salão está 
disponível às entidades sociais devidamente 
regularizadas, credenciadas e instaladas em um 
dos 23 municípios da base territorial do Resan



Resultado geral do teste da Falcão Bauer
Renault

Logan

Capacidade 
do manual

50 
litros

Quantidade  
abastecida

67,8 
litros

Diferença 35,6%

Fiat
Uno

Capacidade 
do manual

48 
litros

Quantidade  
abastecida

48,9 
litros

Diferença 1,9%

Hyundai
HB20

Capacidade 
do manual

50 
litros

Quantidade  
abastecida

51,7
litros

Diferença 3,5%

Volkswagen
Saveiro

Capacidade 
do manual

55 
litros

Quantidade  
abastecida

56,1 
litros

Diferença 2%

Renault
Sandero

Capacidade 
do manual

50
litros

Quantidade  
abastecida

67,6 
litros

Diferença 35%

Renault
Duster

Capacidade 
do manual

50 
litros

Quantidade  
abastecida

68,2
litros

Diferença 36,5%

Volkswagen
Voyage

Capacidade 
do manual

55 
litros

Quantidade  
abastecida

57
litros

Diferença 3,6%

Ford
Ecosport

Capacidade 
do manual

52
litros

Quantidade  
abastecida

52,3 
litros

Diferença 0,5%

Chevrolet
Onix

Capacidade 
do manual

54 
litros

Quantidade  
abastecida

61,6 
litros

Diferença 14,2%

Volkswagen
Gol

Capacidade 
do manual

51 
litros

Quantidade  
abastecida

56,9
litros

Diferença 11,5%

Nissan 
New March

Capacidade 
do manual

41 
litros

Quantidade  
abastecida

43 
litros

Diferença 5%

Toyota 
Corolla

Capacidade 
do manual

60 
litros

Quantidade  
abastecida

62,8 
litros

Diferença 5%
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A Cidade de Santos tem uma nova lei, 
desde o dia 2 de julho, que disciplina o 
gerenciamento do lixo reciclável e da 
coleta. Chamada de Programa Socio-
ambiental de Coleta Seletiva Solidária 
‘Recicla Santos’, a lei complementar 
952 não afeta os postos (que seguem 
legislação federal que instituiu a logís-
tica reversa) e nem as lojas de conve-
niência, que produzem menos de 120 
quilos de resíduos recicláveis por dia. 
No entanto, ambos estabelecimentos 
estão sujeitos a multas de até R$ 5 mil, 
caso não façam a separação do lixo ou 
a destinação correta dos resíduos. 

São várias as infrações previstas na 
lei, entre elas a utilização inadequada 
dos contentores destinados à coleta de 
resíduos úmidos recicláveis (mistura de 
resíduos secos recicláveis com lixo orgâ-
nico), a colocação de lixo nas calçadas 
antes de uma hora da coleta e a não 
separação dos resíduos sólidos ou des-
cumprimento das obrigações previstas 
nos sistemas de logística reversa e/ou 
coleta seletiva, como é o caso das em-
balagens de lubrificantes por exemplo. 

No caso dos postos, a destinação 
final de resíduos é uma exigência da 
Polícia Nacional de Resíduos Sólidos. 
O Sindicombustíveis Resan mantém 
convênio com a Supply Service para 
a execução do serviço com preços 
especiais para associados. 

SEPARANDO O LIXO

1Resíduos úmidos e 
rejeitos:  descartar 

na coleta diária. São os 
orgânicos, como restos de 
comida, além dos rejei-
tos como papeis usados 
(higiênico, laminado, 
guardanapo), absorventes 
e fraldas descartáveis. 

2Resíduos secos reci-
cláveis: descartar na 

coleta seletiva semanal.

São os limpos, como 
embalagens, plásticos, 
papel-papelão, vidro, me-
tais etc.

3Resíduos especiais 
e não recicláveis: 

devolver aos postos de 
venda óleo lubrificante 
(e sua embalagem), óleo 
comestível, baterias auto-
motivas, pilhas e baterias 
portáteis, produtos eletro-
eletrônicos e seus com-
ponentes, lâmpadas (de 
todos os tipos), pneus, 
medicamentos, latas de 
tinta, aerosóis etc.

Lei santista
São considerados pe-
quenos geradores do-
mésticos e comerciais 
aqueles que produzem 
até 120 quilos ou 200 
litros de resíduos reci-

cláveis por dia

Multas previstas

R$ 1 mil
Em casos de utilização inade-

quada dos contentores destina-
dos à coleta de resíduos úmidos 

recicláveis

R$ 5 mil
Para quem utilizar inadequa-
damente ruas e calçadas para 
dispor ou armazenar, mesmo 

que temporariamente, resídu-
os secos ou úmidos recicláveis 

quando o serviço de coleta 

R$ 5 mil 
Quando não comprovada a 

destinação ou gerenciamento 
ambientalmente adequado dos 
resíduos sólidos e a disposição 
final dos rejeitos (por exemplo, 

embalagens de lubrificantes)

R$ 2,5 mil
A R$ 5 mil para quem não fizer 

a separação dos resíduos sólidos 
conforme os sistemas de logísti-
ca reversa e/ou coleta seletiva

Supply
O convênio entre o Resan e a 
empresa oferece três planos 

diferenciados: mensal, uma co-
leta mensal e duas lavagens de 
caixas separadoras por ano (R$ 
329); trimestral, com coleta a 

cada três meses e uma lavagem/
ano (R$ 367,50); e o chamado 

Mini kit, com apenas uma coleta 
mensal de resíduos. (R$ 164,00)

Lei do Lixo

Santos multará quem não ‘cuidar’ 
dos resíduos recicláveis
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Momento Resan

Um novo canal de comunicação 
está sendo implantado pelo Sin-
dicombustíveis Resan para levar 
ainda mais informação ao asso-
ciado. Se no passado, os e-mails 
lotavam nossas caixas postais, 
hoje, é o whatsApp o canal res-
ponsável pelas transferências e 
trocas de conteúdo e no estreita-
mento de relacionamentos. 

O ‘Momento Resan’ surge como 
ferramenta para ser consumida e 
compartilhada no momento que 
mais convier ao associado, com 
agilidade e de forma imediata. 

Trata-se de um novo formato de 
notícia que será enviado pelo 
whatsApp e também disponibiliza-
do no portal de notícias na internet. 
São vídeos curtos, com pequenas 
reportagens e até entrevistas que 
alertam o empresário para novas 
leis, prazos, dicas de gestão e até 
ideias que podem ajudar no geren-
ciamento da empresa.

O ‘Momento Resan’ é um for-
mato de notícia encapsulado 
para redes sociais, com vídeos 
curtos que chamam a atenção 
pela importância do assunto e, 
diante do interesse, levam o 
espectador a buscar conteúdo 
mais aprofundado.

Justamente por isso que os 
demais veículos de comunica-
ção do Resan serão mantidos e 
aperfeiçoados. A revista Postos 
& Serviços, o portal de notí-
cias, as mensagens de SMS ou 
mesmo as circulares e avisos 
continuarão a municiar os leito-
res com conteúdo do segmento.

Confiabilidade
O ‘Momento Resan’ não quer 
concorrer com o bombardeio de 
notícias, ‘ouvi-dizer’, pesquisas e 

comentários que chegam pelas redes 
sociais. “O associado que receber os 
nossos vídeos saberá que aquela in-
formação é real, tem impacto no seu 
dia a dia e merece a sua atenção”, 
resume o presidente do Resan, José 
Camargo Hernandes. 

Vídeos

Os smartphones são o principal 
modo de acesso dos brasileiros a 
vídeos, chegando a 19%, enquan-
to desktops representam 18% e 
laptops, 18%. Os tablets ficam 
com 7%. A campeã continua sen-
do a televisão, que responde por 
32% do tempo.

Como receber?
Os asssociados inte-
ressados em partici-
par do mailing que 
receberá os vídeos 

devem atualizar seu 
cadastro com o nú-
mero correto do ce-

lular para o envio das 
mensagens. Enviar os 
números atualizados 

para o e-mail  
imprensa@resan.

com.br 

Em breve, um novo canal de comunicação com o associado
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Conveniência

O Brasil já ocupa a quinta colocação 
no ranking mundial de vendas de 
alimentos e bebidas saudáveis. De 
acordo com o estudo da Euromonitor 
Internacional, entre 2009 e 2014, o 
mercado nacional de alimentação 
voltada à saúde cresceu 98%. 

Por isso, apesar da crise econômi-
ca ter atingido em cheio a revenda 
de combustíveis e o segmento de 
conveniência, uma alternativa para 
sair do lugar comum é apostar em 
um novo mix de refeições e lanches 
saudáveis. Os produtos frescos 
e pratos prontos para levar para 
casa estão entre os destaques que 
agradaram a clientela, que tem se 
preocupado, ano após ano, com a 
saúde e o bem-estar.

Outra pesquisa, da Associação das 
Empresas de Refeição e Alimentação 
Convênio para o Trabalhador (As-
sert), aponta que a população está 

adicionando mais verduras, legumes 
e frutas ao cardápio. O estudo mostra 
que 56% dos estabelecimentos 
notaram que seus clientes estavam 
mais interessados no consumo de 
alimentos saudáveis; 53% obser-
varam um aumento na procura por 
frutas; 61% disseram que os clientes 
estão consumindo mais legumes e 
verduras e 65% disseram ter crescido 
o consumo de sucos naturais.

Tendência
As principais tendências que irão 
influenciar o cenário de consumo 
em 2017 em todo o mundo estão 
no relatório “The Top 10 Consu-
mer Trends for 2017”, divulgado 
no início deste ano. O documento 
aponta uma realidade cada vez 
mais clara: os clientes de hoje estão 
mais exigentes do que nunca, tanto 
quanto à qualidade dos produtos, 
dos serviços ou marcas.

Um croissant de queijo e presunto ou um empanado inte-
gral de carne? Um refrigerante ou um suco natural? Uma 
feijoada ou um almoço com salada, grãos e grelhados?

Por um mundo mais natural...

83% 
dos consumidores estão dispostos 

a gastar mais para comprar um 
alimento saudável

79% 
substituem produtos da 

alimentação convencional por 
opções mais saudáveis

 28% 
acham importante consumir 

alimentos com alto teor nutricional

22% 
optam por compras alimentos 

naturais sem conservantes

44% 
dão preferência a produtos sem 

corantes artificiais

42% 
optam por itens sem sabores 

artificiais.
Fonte: The Top 10 Consumer Trends for 2017”

Grelhados e com arroz integral ou pratos mais lights, com pescados e carnes 
magras, estão na linha de frente das conveniências que oferecem refeições

Barrinhas, snacks e chocolates diet
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Dados do Instituto Foodser-
vice do Brasil comprovam 
isso: 33% dos gastos com 
alimentos são feitos na rua. 
Mesmo assim, o consumidor 
se mantém preocupado com a 
alimentação mais natural e me-
nos calórica. Tanto que as lojas 
de conveniência registraram 
um aumento nas vendas de 
água natural ou com gás, água 
de coco, chá e sucos da fruta 
ou de polpa. Os dados são 
do Sindicom e apontam um 
aumento de 33,1% nas vendas 
registradas no ano passado 
em comparação com 2015.

Mariana Imbelloni, da Nutrym 
Atendimento em Nutrição e 
consultora conveniada ao Sin-
dicombustíveis Resan (con-
tato@nutrym.com.br), orienta 
quanto a algumas caracterís-
ticas que devem ser notadas 
na hora de definir o mix de 
produtos servidos na conve-
niência. O consumo desses 
produtos está carregado de 
subjetividade, de um determi-
nado estilo de vida e, quem 
quer incrementar seu negócio, 
deve estar atento a isso.

“A aposta deve estar nas 
barrinhas de cereal, biscoitos, 
bolos, cereais integrais, chás, 

chocolates, doces e geleias 
naturais. Sementes também 
são ótimas opções, como 
gergelim, castanha de caju 
e do Pará; além das frutas 
secas, pães, snacks naturais 
de soja e grãos. Na parte dos 
salgados pode-se pensar 
em combos com sucos e 
salgados integrais, ou pas-
téis assados recheados com 
vegetais ou carnes”.

Já para o almoço, Mariana 
sugere saladas com grãos, 
como grão-de-bico, lentilha e 
soja, “pois garantem o aporte 
proteico para quem é vegano”. 
Pode incrementar, ainda, com 
as saladas com macarrão sem 
glúten ou arroz 7 grãos. 

Alérgicos
Há um grupo que cresceu 
muito nos últimos tempos, 
formado pelas pessoas 
alérgicas ou com restrições 
alimentares, que procuram 
por produtos sem lactose e 
glúten. “Ainda é muito difícil 
encontrar esses itens em 
bares, restaurantes e lan-
chonetes. Esses clientes 
específicos buscam conforto 
e bem-estar e sabem que tais 
produtos não estão disponí-
veis em qualquer lugar”.

Restrições
O prazo de validade de 
alimentos sem lactose e 
sem glúten normalmente 
é menor. “Por isso, ao 
iniciar a venda destes 
produtos especiais, 
divulgue a novidade para 
atrair público e faça pe-
didos mais contidos para 
não perder estoque”, 
sugere a nutricionista 
Mariana Imbelloni.

Pesquisa confirma a preferência

Uma opção é oferecer a versão integral do pão de queijo
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Fique Atento!

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

Gerente das lojas de conveni-
ência da rede Portal de Santos, 
Marcelo Fernandes comenta que 
a implantação de opções sau-
dáveis começou há dois anos.  
“A venda de produtos naturais 
e integrais representam de 15%  
20% das vendas totais da loja. 
Tanto que, nesse período, nosso 
cardápio mudou muito. Vende-
mos tapioca recheada com quei-
jo branco, que é o preferido dos 
que saem da academia; além de 
sanduíche natural com queijo, 
rúcula e tomate seco. Temos, 
também, panachê de legumes, 
pães, bolos e torta de banana 
integrais; saladas com opções 

de grelhados. Enfim, a procu-
ra aumentou tanto que temos 
uma gôndola disponível só para 
estes produtos mais saudáveis 
da mercearia, como biscoitos, 
waffers, chocolates diet e barras 
de cereais, tudo já prontos para 
consumo. Isso sem contar os 
produtos feitos na hora”. E, para 
facilitar, a rede oferece duas 
opções de cardápios: uma com 
os laches tradicionais e outra só 
com os lights. 

Gerente da loja de conveniência 
do Auto Posto Arrastão, Mimi 
Carla Rocha de Castro comenta 
que, desde começaram a vender 
refeições na loja, em dezembro 

do ano passado, alguns clientes 
sempre procuram por opções de 
grelhados, saladas e panachê 
de legumes. “Ainda não é muito, 
mas estes pratos sempre saem. 
Representam, aproximadamente, 
10% dos pratos em geral. Cada 
dia oferecemos opções diferen-
tes, que sempre atraem a aten-
ção dos clientes, como a salada 
ceasar, salmão com molhos de 
laranja ou de maracujá”, finaliza. 

Conveniência

“Para facilitar, temos um cardápio 
específico só com opções saudáveis”
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Fique Atento!
  

1 A partir de 16 de julho, 
os veículos que transpor-
tam produtos perigosos, 
inclusive combustíveis, 

deverão portar novas numerações 
ONU nos seus painéis de segurança, 
quando transportam os referidos 
produtos. O gerente da Bacub, 
Geraldo Marchesan Bellaguarda, 
orienta para que os revendedores 
que possuem caminhão próprio 
retirem junto à sua distribuidoras as 
novas fichas de emergências. As 
mudanças estão previstas na Reso-
lução ANTT 5232/2016, publicada 
em 14 de dezembro de 2016, que 
trouxe instruções complementares ao 
Regulamento Terrestre do Transporte 
de Produtos Perigosos.

GASOLINA C - 1 3 A Petrobras aprovou uma nova 
política de preços para a co-
mercialização às distribuidoras 
do Gás Liquefeito de Petróleo 

comercializado em botijões de até 13 kg e 
de uso residencial  (GLP-P13). A política de 
preços não terá como referência a paridade 
de preços internacionais e está em linha 
com os parâmetros do Planejamento Estra-
tégico 2017/2021.

GLP

4 Já estão abertas as inscri-
ções online para visitar a 
Expopostos & Conveniên-
cia, que acontece de 15 a 

17 de agosto no São Paulo Expo, na 
Rodovia dos Imigrantes, em São Paulo. 
Acesse o site e saiba mais: http://www.
expopostos.com.br/

EXPOPOSTOS 2017

PRODUTOS IMPORTADOS

5 O diretor da ANP, Aurélio Amaral, disse 
no dia 22 de junho que, sem novos 
investimentos, o país passará por 
problemas no abastecimento de com-

bustíveis em cinco anos. “Se não fizermos nada, 
se não criarmos condições para investimentos, 
teremos problemas de abastecimento em qua-
tro, cinco anos”, disse o diretor, durante evento 
promovido pelo Sindicato Nacional das Empresas 
Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo 
(GLP), no Rio de Janeiro.

FALHA NO ABASTECIMENTO

6  Foi publicada no dia 6 de junho, no Diário Oficial da 
União, a Resolução ANP nº 680, de 5/06/17, que 
estabelece novas regras para o controle da qualidade 
dos produtos importados. Entre as principais alterações 

promovidas estão o aprimoramento do escopo de produtos e a 
atualização das definições aplicáveis; a adequação do controle de 
qualidade à infraestrutura laboratorial disponível, visando evitar 
problemas de suprimento; e a identificação mais clara do papel das 
empresas inspetoras e agentes credenciados pela ANP. A resolução 
ANP nº 680/2017 estabelece prazo de 180 dias para início de vigên-
cia das novas disposições, o que ocorrerá a partir de 03/12/2017.

2 A novidade é a inclusão 
do Nº ONU da Gasolina, 
distribuída e revendida 
em todo território nacio-

nal, definindo que toda mistura de 
gasolina com mais de 10% de etanol 
deverá estar classificada com Nº 
ONU 3475 - MISTURA DE ETANOL 
E GASOLINA ou MISTURA DE 
ETANOL E COMBUSTÍVEL PARA 
MOTORES. A identificação do Nº 
ONU 1203 - COMBUSTÍVEL PARA 
MOTORES ou GASOLINA ou GASO-
LINA DE AVIAÇÃO (GAV-100LL ou 
AVGAS-100LL) permanece somente 
para gasolina com misturas inferiores 
a 10% de etanol. Dúvidas podem 
ser esclarecidas com a Gerência de 
Operações da Bacub pelo telefone 
(13) 3362-8610. 

GASOLINA C - 2

7  Desde 27 de 
junho, comer-
ciantes estão 
autorizados a 

oferecer preços diferenciados 
para pagamentos em dinheiro 
ou cartão de crédito ou 
débito. O texto foi sanciona-
do sem vetos no dia 26/06 
em cerimônia no Palácio do 
Planalto pelo presidente da 
República, Michel Temer. 

À VISTA OU A PRAZO

8O texto também exige 
que o fornecedor informe, 
em local visível ao 
consumidor, os descontos 

oferecidos em função do meio 
e do prazo de pagamento. O 
descumprimento resulta em multas 
previstas no Código de Defesa do 
Consumidor (Lei 8.078/1990). A lei  
não obriga a diferenciação de 
preços, somente oferece essa 
possibilidade ao comércio. 

À VISTA OU A PRAZO 2

9Desde o dia 20 de abril, a atualização 
de cadastro dos postos revendedores 
(PR) na ANP deve ser feita pelo site 
app.anp.gov.br/srdpr, exclusivo para 

o Sistema de Registro de Documentos dos 
Postos Revendedores (SRD-PR). A multa 
para quem infringir a regra varia de R$ 5 mil 
a R$ 10 mil. A atualização será feita após a 
análise dos documentos anexados, podendo 
demorar até 10 dias. Devem ser anexados, 
em PDF, alvará de funcionamento, Licença de 
Operação Ambinetal e AVCB.

CADASTRO NA ANP
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01Reunião Interna 
dos funcionários e 

colaboradores do Resan, em 
Santos/SP;

05Reunião do Grupo de 
Trabalho para Com-

bate ao Comércio Irregular 
no Mercado de Combustíveis 
na Secretaria de Justiça e 
Defesa da Cidadania, em 

São Paulo/SP;

08Assembleia Geral 
Ordinária para apro-

vação do Balanço Patrimo-
nial do exercício de 2016, 
em Santos/SP

22 Reunião do Conselho 
de Representantes 

da Fecombustiveis, em 
Manaus/AM;

22 / 23 
- XIV 

Encontro dos Revendedores 
de Derivados de Petróleo e 
Lojas de Conveniência do 
Norte do Brasil, em Manaus/
AM;

27Reunião Ordinária do 
Conselho Regional 

do Senac, em São Paulo/SP.

JULHO
2ª QUINZENA

Um brinde a você!

Ações / Resan

AGOSTO
1ª QUINZENA

Junho

17

12

22

25

02

26

28

18

03

10
31

06

0716

05

13

Sigueco Hashimoto 
Auto Posto Ouro Verde Sete 
Barras - Sete Barras

   
Roberto Salgado Antunes 
Auto Posto Portal do Gon-
zaga - Santos

   
Helena Louzada  
Manini 
Posto Village - São Vicente

   
José Luiz Villamarim 
Gomez  
Auto Posto Espumas  -  

Santos
   

Edna Aparecida Benissi 
Fernandes 
Fase Quattro Comércio de 

Combustíveis - Juquiá
   

Khalil Tuffyck Cezare 
Brunelli Santos Abdalla 
Comercial Alvorada Center - 

Santos
Klareando Loja de Conveniência 
- Santos

Sueli Rodriguez Lopez 
Auto Posto Pariquera-açu 

Aladia Maria Pereira Pina 
Centro Automotivo Governa-
dor Mário Covas - Santos

Maria Fernanda Natali Estevez 
Estevez & Estevez Com. Serv. 
Automotivos - Santos
   

Maria Goretti  
Domingues Lopez 
Auto Posto Lunar - Santos

Auto Posto Santour - Santos
Posto Gaivota Ltda - 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
   

Luiz Francisco Albertin
Auto Posto Real de Cajati - 
Cajati

Diego Enriquez Dominguez 
Mafadi Comércio de Produ-
tos Automotivos - Santos

   
Ivone Soares Manssini
Auto Posto Porto Guarujá - 
Guarujá

   
Patrícia Paula de Oliveira 
Auto Posto Portal do Gonza-
ga - Santos

   
Ilse Rita Pasini Ongarato 
Auto Posto de Serviços Ja-
cupiranga - Jacupiranga

   
Carlos Eduardo Caruso 
Costa Pinto 
Auto Posto Rede Personalyt-

te - Praia Grande
   

Ana Paula Pinheiro de  
Vasconcelos Maia
Novo Portal do Guarujá Auto 

Posto - Guarujá
 
Juan Alfredo Rodriguez 
Marinas Nacionais Coml. -  
Guarujá

Laurinda da Conceição  
dos Anjos Pereira 
Sorocotuba Auto Posto - Guarujá

15
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Referência

Postos BR associados ao Sindicombustíveis Resan foram 
escolhidos pela companhia como referências estaduais 
e nacionais em diversas categorias. Intitulado “Desafio 
Petrobras”, o programa tem por objetivo avaliar as melho-
res franquias, seja na questão da organização, limpeza e, 
principalmente, do atendimento ao consumidor.

O Posto Laridany, de Miracatu, foi eleito como a melhor 
franquia da Lubrax + no Estado de São Paulo. Já o Posto 
de Combustíveis Vale, de Jacupiranga, se destacou em 
nível nacional com a inovadora receita de bebida de inver-
no. As duas empresas são da mesma rede. 

BR Mania
O Portal 500 anos de Serviços Automotivos, de São 
Vicente, venceu na categoria nacional de melhor loja BR 
Mania na faixa 3, com faturamento de R$ 100 mil a 
R$ 200 mil. O Auto Posto São José, de Santos, estava 
entre os finalistas. 

‘Choco Cherry’
A bebida, criada pelo Posto Vale, 
de Jacupiranga, eleita a melhor 
bebida de inverno, leva chocolate 
com licor de cereja. Desde 1º de 
julho, pode ser encontrada no 
cardápio de todas as BR Manias 
do País.

Postos da região vencem ‘Desafio Petrobras’

BR Mania do Portal 500 anos, 
de SV, venceu nacionalmente 
na categoria faixa 3.Alzira Pontes, do 

Laridany, diz que 
o processo de 
escolha da Lubrax 
+ ocorreu por 
meio de um cliente 
oculto. “Um rapaz 
veio ao posto, 
pediu para trocar 
o óleo e, ao final, 
se apresentou 
como avaliador do 
programa”. 
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Em junho, o Sindicombustíveis Resan e a Labormed Saúde 
Ocupacional ministraram treinamento da Norma Regula-
mentadora 20 (NR20) nas cidades de Santos e Registro. 
No total, 295 funcionários de postos de combustíveis e lojas 
de conveniência passaram pelos treinamentos, inclusive de 
reciclagem obrigatória.

São três cursos que compõem a capacitação dos colabora-
dores: Integração (4 horas) é direcionado para quem não lida 
com processo de abastecimento, como funcionários do setor 
administrativo ou de lojas de conveniência; já o Intermediário 
(16 horas) deve ser feito por aqueles que lidam diretamente 
com as bombas, como frentistas e gerentes de pista. A novi-
dade fica por conta do curso de Atualização (4 horas), que é 
exclusivo para os empregados que fizeram o Intermediário e 
devem voltar às salas de aula a cada dois anos. 

A capacitação dos funcionários é apenas um item da NR20, 
que introduziu o conceito de gestão de segurança e saúde 
no trabalho contra fatores de risco de acidentes provenientes 
das atividades que envolvem o recebimento, armazenagem, 
manuseio e manipulação de combustíveis.  Com isso, ao im-
plantar a norma por completo, a empresa terá um completo 
sistema de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho, que 
permitirá operar com maior prevenção e controle de falhas.

Sindical

Santos e Registro recebem treinamento da NR20

Em Registro, 139 funcionários passaram 
pela capacitação (1ª foto).  Em Santos,  

foram certificados 146 empregados (2ª foto).

No dia 15 de junho, faleceu aos 82 anos o as-
sociado e sócio fundador do Resan, Antônio 
Luiz Sobrinho. Conhecido como seo Toninho, 
era dono do Auto Posto Fortaleza do Litoral, 
de São Vicente. No dia 21, José Petrúcio de 
Farias, ex-proprietário do posto Santos Petrol 
Comércio de Combustíveis, também faleceu 
aos 63 anos vítima de infarto. 

Nossos sentimentos
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TRAGA SUA MARCA E RESERVE O SEU ESPAÇO.

expopostos.com.br/EXPOPOSTOS/EXPOPOSTOS /EXPOPOSTOS

ESPERAMOS POR VOCÊ NO PRINCIPAL CENTRO FINANCEIRO DO PAÍS!

Atuação
O presidente do Sindicombustíveis 
Resan, José Camargo Hernandes, 

participou do 14º Encontro de 
Revendedores de Derivados de 

Petróleo e Lojas de Conveniências  
do Norte do Brasil, onde o jorna-

lista Gerson Camarotti fez palestra 
sobre o cenário econômico. 
Na foto, Camarotti e Hernandes.
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E-social

Para empregadores e contribuintes que tiveram faturamento acima de R$ 78 milhões no ano 
de 2016, o prazo para início é 1º de janeiro de 2018. Já para os demais empregadores e contri-
buintes, a obrigatoriedade passa para 1º de julho. Contudo, segundo Daniela de Paula, gerente 
comercial da Plumas Assessoria Contábil, após quase dois anos de discussão sobre o eSocial, 
surgiu um “ponto fora da curva” que pode virar um grande problema: o cadastro do colaborador.

Erros de digitação, números e dados de documentos errados, estado civil desatualizado são erros 
comuns e facilmente encontrados em muitas empresas, que geram inconsistência nos dados e 
impedem que as informações trabalhistas sejam transmitidas para o eSocial. “Apesar de parecer 
um problema com solução simples, não é bem assim. Uma empresa com mais de 10 mil colabo-
radores, por exemplo, vai ter grande dificuldade para atualizar todos esses cadastros, gerando 
uma série de consequências para ambos os lados”.

Em outras palavras, o eSocial é o “SPED” trabalhista. E como todo arquivo eletrônico, dependerá 
100% das informações de cadastro. Ou seja, deve conter o cadastro correto de seus funcionários 
como Pessoas Físicas perante a Receita Federal (CPF), Ministério do Trabalho (CTPS), Previdên-
cia Social (CNIS) e Caixa Economina (PIS). “Os dados cadastrais perante estes órgãos devem 
estar corretos e iguais em todos. Por exemplo, uma funcionária casou e mudou o nome apenas 
no cartório. E no RG? Com certeza terá problemas. Tem que atualizar a documentação em todos 
estes órgãos mencionados”. 

Primeiro passo é atualizar informações 
cadastrais de seus funcionários

eSocial entra em operação em 2018
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Atenção, pois se a sua empresa 
está em fase final de adaptação 
ao eSocial e necessita recadas-
trar seus colaboradores, veja 
como esse problema pode ser 
minimizado em quatro passos:

1 Identificação dos colabora-
dores na base de dados da 

empresa: Fazer a lição de casa é 
o primeiro passo para quem quer 
evitar esse tipo de problema. A 
empresa deve checar a inscrição 
de todos os funcionários na base 
de dados e garimpar aqueles que 
estão com algum tipo de incon-
sistência em suas informações.

Atenção
São quatro dados “chave” para a 
transmissão do eSocial ao fisco: 
nome do colaborador, data de 
nascimento, número do PIS e do 
CPF. Caso estes dados estejam 
incorretos ou incompletos, fica 
impossibilitada a transmissão de 
informações para o Governo e 
colaborador não terá suas infor-
mações geradas para a trans-
missão da folha de pagamento. 
Essa questão é muito grave, pois 
como este colaborador não vai 
existir na visão do fisco, ele fica 
sem seus direitos trabalhistas 
básicos. Já a empresa, além de 
não conseguir gerar e transmitir a 
folha de pagamento (em arquivo 
do e-social) da empresa inteira, 
ainda corre o risco de pagar juros 
e multas sobre o não recolhimen-
to de impostos deste período, 
além de multa por essa omissão 
de informação.

2 Conscientização do colabora-
dor quanto à importância des-

sas informações: só com o apoio 
dos colaboradores o processo de 
revisão de cadastro é possível, já 
que, dependendo da quantidade 
de funcionários, fica muito difícil 
um profissional ficar responsável 
por todas as revisões.

3 Dar ferramentas para o colabo-
rador fazer as correções devi-

das: o ideal é que a atualização seja 
feita on-line, em um sistema próprio 
da empresa, garantindo assim uma 
ação rápida e efetiva.

4 Validação dos dados: após 
todo o processo listado acima, 

a empresa deve validar os dados 

atualizados. O sistema do eSocial 
permite essa consulta, facilitando 
o processo. Atualmente, a consulta 
no site www.qualificacaocadastral.
gov.br pode ser feita de 10 em 10 
colaboradores. Valide com cuidado, 
traga os erros encontrados para o 
departamento competente e não 
deixe as correções para depois.

O que muda
O e-Social irá unificar o envio de informações referente aos trabalhado-
res das empresas para Receita Federal, Ministério do Trabalho, INSS 
e a Caixa Econômica Federal. Diariamente, os profissionais de RH irão 
realizar alguns envios para o sistema, que ao validar a informação envia-
da emitirá um número de protocolo. Não existirá um prazo fixo para envio 
de todas as informações. Eles podem variar de acordo com o assunto. 
Confira a seguir alguns exemplos:
Admissões ou demissões: precisarão ser informadas imediatamente quando 
ocorrerem. O trabalhador não poderá ser admitido ou demitido sem que o 
arquivo com a informação já esteja na base da Receita.
Folha de pagamento: o envio deverá ser realizado todo dia 07 do mês subse-
quente.
Jornada de trabalho e alterações de horários: deverão ser informadas na 
medida em que acontecerem as alterações de horários. Inclusive para traba-
lhadores isentos de marcação de ponto.
Alterações de salário: o envio das informações deverá ser feito no dia subse-
quente à alteração.

Há muito o que fazer antes 
do início da transmissão




