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Será o mercado 
realmente livre?

“Por cercear a livre iniciativa que rege o mercado 
dos combustíveis, as referidas normas (que ins-
tituíram o frete tabelado e o subsídio ao diesel) 
são claramente inconstitucionais e, lamentavel-
mente, será preciso judicializar essa discussão”, 
pergunta a advogada Carolina Dutra. 
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“As cores do nosso Brasil”
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Não há qualquer novidade em se dizer que 
o brasileiro é expert em superar desafios. E 
nesse raciocínio, estarmos vivendo a crise 
econômica mais longa de nossa história não 
seria tão catastrófico se às vésperas de uma 
eleição nós enxergássemos a luz no fim do 
túnel. O fato é que estamos todos abraçados 
pelo manto cinza da desesperança.

A falta de perspectiva, a economia patinando, 
o desemprego que não dá trégua e uma vio-
lência crescente transformam o Brasil alegre, 
festeiro e promissor num país de empresários 
cabisbaixos e introvertidos. Na parte que nos 
cabe pensar e repensar, ‘jogar a toalha’ é o 
maior erro que podemos cometer enquanto 
cidadãos e empreendedores.

Não podemos aumentar a carga que pesa 
sobre os ombros da nação e desistir, vestir 
a camisa do pessimismo. Não somos re-
gidos por partido e nem por credo. Somos 
empresários que geram empregos, rendas, 
movimentam a economia e buscam o retorno 
financeiro. Não sofremos com os males da 
classe política, como alta rejeição ou falta 
de popularidade, e nem vivemos em meio a 
escândalos.

Por isso, eu faço questão de mostrar aos 
meus clientes que eu acredito no meu traba-
lho, que ali temos pessoas competentes, que 
respeitam o consumidor, oferecem um serviço 
digno e que querem ser conhecidos pelo bom 
atendimento, cordialidade e, lógico, pela qua-
lidade dos nossos produtos.

O que aconteceria a um líder se ele diaria-

mente chegasse à empresa com o semblante 
da derrota? O reflexo seria imediato na equi-
pe. Resultado final seria uma equipe irritada, 
sem humor, dispersa e oferecendo o pior 
serviço ao cliente.

Nesta eleição presidencial teremos o maior 
número de candidatos desde a disputa de 
1989 - a primeira desde a redemocratização 
do País. Há quem diga que não há ali um 
nome que o represente, mas independente 
se o seu escolhido for de centro, direita ou 
esquerda, o que importa é votar no candi-
dato que está mais perto dos seus ideais. A 
abstenção e o voto em branco prejudicam o 
processo eleitoral. 

E isso vale também quando o nome em 
questão quer seu voto para deputado fede-
ral e estadual, governador e senador. Temos 
amigos que dizem não votar em políticos com 
mandato anterior e outros que são avessos 
aos partidos de esquerda. O fato é que cada 
um deve estabelecer seus critérios próprios. 
O importante apenas é pesquisar a trajetó-
ria de quem terá seu voto nestas eleições. 
Vamos exercer a cidadania e, acima de tudo, 
colaborar para devolver as cores vibrantes ao 
nosso Brasil. 

Vamos lembrar dos temas que nos são mais 
caros enquanto cidadãos e empresários. Não 
dá para esquecer da reforma tributária e da 
previdência, mas há a reforma política, a me-
lhoria da educação, da saúde e, sobretudo, 
da segurança pública.

Até o mês que vem!
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Mais um caso envolvendo difamação pelas redes 
sociais quase acabou com a reputação de um posto 
revendedor de Gaspar, em Santa Catarina. O caso, 
ocorrido em fevereiro, foi parar no Judiciário e o con-
sumidor precisou se retratar no início de agosto, tanto 
pelo Facebook quanto com anúncio pago nos dois 
principais jornais da Cidade. A sentença o obrigou a 
assumir publicamente ter tirado conclusões precipitadas 
ao atribuir ao combustível o “problema no seu veículo”.

Em menos de dois meses, esse foi o segundo episódio 
em que a Justiça decidiu condenar clientes que calu-
niaram e difamaram revendedores de combustíveis. Em 
julho, no Ceará, um casal foi condenado por publicar no 
Facebook uma declaração acusando um posto de ser 
desleal com o consumidor e ter ficado com dinheiro do 
abastecimento sem que o combustível fosse colocado 
no tanque. O caso em si é de outubro de 2013, mas foi 
julgado só agora com a condenação da ‘pseudo cliente’ 
em R$ 7,5 mil e do seu noivo em mais R$ 2,5 mil.

Nas duas situações, os clientes julgaram o posto e 

atribuíram à qualidade do combustível supostos pro-
blemas com seus veículos. Júlio César Zimmermann, 
dono do Auto Posto Julinho e presidente do Sindicato 
do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de 
Blumenau/SC (Sinpeb), decidiu não deixar a injúria 
passar em branco.

“Não se pode acabar com a reputação de uma empresa 
de 64 anos da noite para o dia. Fui atrás dos meus di-
reitos e exigi uma retratação pública, sob pena de multa 
de oito salários mínimos caso não cumprisse”.

Ele conta que o carro do rapaz passou a apresentar 
problema coincidentemente depois do abastecimen-
to. “Ao procurar um mecânico, ele foi informado que 
o problema era do combustível. Então, ele resolveu 
colocar no Facebook a reclamação, sem antes me 
procurar para verificar a qualidade da gasolina. Em 
três horas, a publicação dele difamando a minha 
empresa teve 62 compartilhamentos e diversos co-
mentários. A maioria falando mal e a minoria, que me 
conhecia, me defendendo”.

Ofensas pelo Facebook 
chegam às barras dos tribunais

Redes sociais



POSTOS & SERVIÇOS  |  05

Zimmermann só descobriu a campanha 
contra sua empresa, horas mais tarde, por 
amigos dos filhos, que enviaram os prints 
da publicação. “A primeira coisa que fiz foi 
registrar um boletim de ocorrência. De-
pois, fui atrás do cliente. No dia seguinte 
falamos com ele e a postagem já havia 
sido retirada do ar. Muito provavelmente, 
alguém o alertou sobre os riscos da difa-
mação, mas eu já tinha tudo salvo, assim 
como os comentários maldosos”.

O empresário, então, fez o teste do com-
bustível na frente do consumidor, compro-
vando que a gasolina estava dentro dos 
padrões. Após audiências de conciliação, 
o réu teve que postar o depoimento em 
dois grandes jornais do município, além 
de disponibilizá-lo em seu Facebook por 
duas semanas. “No Facebook, teve mais 
do que o triplo de compartilhamento do 
que da primeira vez, em que me difama-
va. Exigi, ainda, dano moral de R$ 1 mil, 
revertido à Apae. Ele não sabe o que 
ocasionou na minha empresa, na minha 
família. O que ele fez não tem dinheiro 
que pague”.

Agora, o empresário analisa se irá procurar 
as pessoas que fizeram comentários ofen-
sivos na publicação e exigir, também, uma 
retratação. “Não cheguei a perder venda, 
mas, naquele momento, as pessoas que não 
me conheciam tiveram uma imagem ruim da 
minha empresa. Quando eu nasci, meu pai 
comprou o posto. Nossa história está aqui, 
passou de pai pra filho.  Eu não podia deixar 
isso de lado. Quero que todos pensem duas 
vezes antes de tomar uma atitude”.

“(O post) transborda o 
direito de crítica e a li-

berdade de expressão em 
relação ao serviço defei-
tuoso, pois macula a ima-
gem da pessoa jurídica, 

na medida em que coloca 
o defeito na prestação 

do serviço, fato da seara 
consumerista, como um 
algo criminoso, com con-
tornos de estelionato”,

Juiz de Fortaleza que julgou 
caso de difamação ocorrido em 2013

Em Fortaleza, a confusão co-
meçou quando um casal pa-
rou no posto, foi atendido por 
um frentista recém contrata-
do e pediu para abastecer o 
carro com R$ 25,00. Houve 
um problema técnico e o 
abastecimento não foi feito, 
embora o painel da bomba 
demonstrasse o valor de R$ 
50,00. O problema é que o 
montante era relacionado à 
venda anterior, o que não foi 
identificado pelo frentista.

Ainda assim, os clientes 
foram implacáveis. Usaram 
o Facebook como palanque 
e se disseram vítimas de um 
golpe. A proprietária do pos-
to tentou explicar o ocorrido 
e entrar em acordo com o 
casal que se sentia lesado. 

Sem chance de entendi-
mento, ela registrou boletim 
de ocorrência e ingressou 
com ação de reparação mo-
ral na Justiça. O post com 
a calúnia atingiu mais de 
nove mil internautas e fez, 
inclusive com que a compa-
nhia distribuidora pedisse 
explicações ao posto.

“A intolerância que teste-
munhamos nas dezenas 
de casos que são expostos 
pelos jornais tem ganhado 
ainda mais peso à medida 
que o denunciante se sente 
poderoso com os likes que 
seu comentário ganha nas 
redes sociais. Quanto mais 
apimentado, mais curtidas 
o comentário terá”, lamenta 
José Camargo Hernandes, 
presidente do Sindicombus-
tíveis Resan. 

“O Facebook e o WhatsA-
pp dizimaram o direito à 
inocência ou, no mínimo, 

à defesa. Por trás das 
telas de smartphones e 
computadores, todos se 
esquecem que injúria, 

calúnia e difamação são 
crimes contra a honra”,

José Camargo Hernandes
Presidente do Sindicombustíveis Resan

Juiz pune casal 
no Ceará após 
difamar posto 
no Facebook
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Imprimir as mensagens publi-
cadas nas redes sociais não é 
garantia de uma prova eficiente 
caso a pessoa que se sentir 
ofendida decida recorrer aos 
tribunais. Segundo a advogada 
do Sindicombustíveis Resan, 
Carolina Dutra, “o print é imedia-
to, mas para garantir a prova o 
mais seguro é registrar uma ata 
notarial em qualquer cartório de 
registro de notas. Assim, caso 
o autor apague a mensagem (o 
que é comum), a vítima conse-
gue provar o que aconteceu”.

Não é regra a pessoa difamada 
ir à justiça. Sempre dependerá 
das circunstâncias e do interes-
se da vítima, mas a remoção do 
conteúdo da internet, apagando 
os rastros por onde as mensa-
gens passaram, depende exclu-
sivamente de ordem judicial. 

Por isso, consultar um advoga-
do é importante para seguir o 
protocolo correto caso se decida 
por um processo por injúria, ca-
lúnia e difamação. “O registro de 
boletim de ocorrência ajuda, mas 
nem sempre resolve o problema 
imediato, que é a propagação 
da informação falsa”, explica a 
advogada.

Entenda a diferença

Calúnia (art. 138, 
CP) ao imputar, falsa-
mente, a alguém fato 
definido como crime;

Difamação (art. 
139, CP) ao imputar a 
alguém fato ofensivo 
à sua reputação;

Injúria (art. 140, CP) 
ao ofender a dignidade 
ou o decoro de alguém.

O que fazer?
1 Imprima as mensagens e anote as URLs das pági-

nas para que, futuramente, elas sejam usadas para 
a “identificação clara e específica do conteúdo” em um 
pedido de remoção das mensagens, como está previsto 
pelo Marco Civil da Internet (art. 19, § 1º).

2 Registre uma ata notarial para evitar que o print das 
páginas possa ser interpretado como suspeito e considerado nulo pelo juiz. Neste tipo de 

documento, o tabelião faz uma transcrição do conteúdo, sem julgamento de mérito, apenas 
dando fé que estas informações ali estavam presentes. Em SP, as atas notariais custam R$ 
427,29 pela primeira folha e as demais, R$ 215,75.

3 Registre o boletim de ocorrência de posse da ata notarial. Por ser crime de menor po-
tencial ofensivo, a autoridade policial apenas lavrará apenas um termo circunstanciado 

que será encaminhado ao Juizado Especial Criminal.

4 A vítima poderá solicitar judicialmente a remoção do conteúdo. De acordo com o Marco 
Civil da Internet (MCI), a remoção se dá apenas mediante ordem judicial (art. 19, MCI), 

exceto em casos de conteúdo de natureza sexual (art. 21, MCI).
Fonte: JusBrasil

Em Santos...
Em Santos, em março deste ano, situação semelhante criou um grande cons-
trangimento para um revendedor. O consumidor gravou um áudio e colocou em 
diversos grupos de WhatsApp denunciando que naquele posto era praticada a 
fraude volumétrica. Ele detalhou o ‘golpe’, questionando como a bomba poderia 
marcar 54 litros se o manual do tanque do seu carro garantia que o limite era 
de 48 litros. Em resumo, a notícia viralizou e o empresário acabou avisado por 
amigos sobre a acusação. Em contato com o consumidor, o revendedor provou 
que o tanque do veículo comportava muito mais combustível do que o indicado 
no manual do proprietário. O pedido de desculpa veio com um novo post em 
que o denunciante assumiu estar errado e isentou o posto de qualquer culpa.

Para entrar na Justiça não basta imprimir as ofensas
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Lei do Benzeno

Conhecida como a Lei do Ben-
zeno, a Portaria MTE nº 1.109 
completa dois anos no dia 22 de 
setembro e passa a exigir a partir 
de agora o cumprimento da NR-9, 
norma que obriga os trabalhado-
res a participarem de um curso 
sobre benzeno para conhecimento 
dos riscos a que estão expostos a 
partir da manipulação de combus-
tíveis. A reciclagem deve ocorrer a 
cada dois anos. 

O Resan realizou, no final de 
agosto, o primeiro treinamento 
do Benzeno em Santos e 105 
funcionários foram capacitados. 
Em breve, haverá treinamento no 
Vale do Ribeira. 

“O objetivo do curso é informar 
sobre os riscos de exposição 
ao benzeno contido nos com-
bustíveis e os mecanismos de 
prevenção, como a realização 
de exames médicos periódicos; 
utilização dos bicos automáticos; 
e o trabalhador se conscientizar 
sobre o afastamento do tanque 
no momento do abastecimento. 

Outros pontos em vigor 

Desde março de 2018
Os postos devem adotar medidas 
para garantir a qualidade do ar, 

como sistemas de climatização, em 
seus ambientes internos anexos às 

áreas de abastecimentos, de descar-
regamento e de respiros de tanques 

de combustíveis líquidos contendo 
benzeno, como escritórios, lojas de 

conveniência e outros.

Desde setembro de 2017
Os postos devem adotar procedimen-
tos operacionais para informar sobre 

os riscos da exposição ao benzeno 
e as medidas de prevenção neces-

sárias. Todas as bombas de gasolina 
devem possuir bicos automáticos.

Desde março de 2017
Os postos abertos depois de 21 

de março de 2017 já devem ter o 
sistema de medição eletrônica de 

combustíveis instalado.

EPI´s obrigatórios
1. Frentista
Devem utilizar uniforme e calçados 
adequados. Para a limpeza de superfícies 
contaminadas com combustíveis precisam 
usar luvas impermeáveis apropriadas e 
toalha de papel. Panos são proibidos. De-
vem usar creme de proteção nas mãos.
2. Lubrificação
É necessário uso tanto de luvas quanto 
cremes de proteção.
3. Descarga de caminhões-tanque
Trabalhador que acompanhar a descarga 
de produtos dos caminhões para o tanque 
de armazenamento do posto devem utilizar 
proteção respiratória de face inteira, com 
filtros recomendados por norma e luvas.

Além disso, a importância da uti-
lização de EPI´s (como o respi-
rador), em alguns procedimentos 
em que a portaria exige”, disse 
Marco Antonio Gomes Bruno, 
técnico de segurança do trabalho 
da Labormed.

Paninho está proibido
Desde então foram muitas as 
mudanças no dia a dia do posto.  
Talvez a mais simples delas tenha 
sido a proibição do uso de flane-
las, estopas e tecidos similares 
para a contenção de respingos e 
extravasamentos durante o abas-
tecimento. O famoso ‘paninho’ 
deve ser substituído por toalhas de 
papel absorvente, também utiliza-
do para a limpeza das superfícies 
em casos de derramamentos. 
Nestas situações, o trabalhador 
deve utilizar luvas impermeáveis 
e o papel deve ser descartado na 
sequência em um recipiente apro-
priado e que esteja, de preferên-
cia, próximo à área de operação.

Resan realizou, em agosto, os treinamentos: Intermediário (foto) / 
Integração / Reciclagem (exigidos pela NR 20) e Benzeno (NR 9) 

Novo treinamento no Resan 



08  |  POSTOS & SERVIÇOS

Desde setembro de 2016

Saúde.Os trabalhadores devem 
realizar a cada seis meses hemo-
grama completo com contagem 
de plaquetas e reticulócitos. Os 
resultados dos exames devem ser 
organizados, pelo empregador, 
sob a forma de séries históricas, 
de fácil compreensão, para facilitar 
a detecção precoce de alterações 
hematológicas. Ao final do contrato 
de trabalho o documento deve ser 
entregue ao trabalhador;

Terceiras.Os postos devem 
exigir das empresas contratadas 
para prestação de serviços de ma-
nutenção técnica a apresentação 
dos procedimentos operacionais, 
que informem os riscos da exposi-
ção ao benzeno e as medidas de 
prevenção necessárias; devem, 
ainda, adequar os contratos de 
prestação de serviços vigentes às 
disposições da norma;

Medição.Nas situações em que 
a medição de tanques tiver que ser 
realizada com régua, é obrigatório 
que seja utilizado uniforme de algo-
dão, luva de PVC com forro, calçado 
com solado de borracha, capacete, 
óculos de segurança e máscara 
com proteção respiratória de face 
inteira, com filtro para vapores 
orgânicos e fator de proteção não 
inferior a 100, assim como, equipa-
mentos de proteção para a pele. 

Testes.Os testes de combus-
tíveis líquidos contendo benzeno 
devem ser realizados em local ven-
tilado e afastado das outras áreas 
de trabalho, do local de refeições e 
de vestiários

Amostras.Os postos devem 
dispor de área exclusiva para arma-
zenamento de amostras coletadas 
de combustíveis líquidos contendo 
benzeno, dotada de ventilação e 
temperatura adequadas, e afastada 
de outras áreas de trabalho, dos 
locais de refeições e de vestiários;

Adesivo. Os postos devem 
manter sinalização em local visível, 
na altura das bombas de abaste-
cimento de combustíveis líquidos 
contendo benzeno, com a infor-
mação: “A GASOLINA CONTÉM 
BENZENO, SUBSTÂNCIA CANCE-
RÍGENA. RISCO A SAÚDE”. 

O Resan disponibiliza o adesivo ao 
associado. 

Régua de medição.Esse 
instrumento está abolido. A medi-
ção de combustíveis ser feita por 

medidores automáticos. 

Uniformes.Os postos de 
combustíveis são responsáveis 
pela higienização semanal dos 
uniformes dos funcionários e terão 
que deixar à disposição um con-
junto de uniforme extra, para pelo 
menos 1/3 do efetivo dos trabalha-
dores. Outra medida que deve ser 
adotada é a separação dos unifor-
mes das roupas dos colaborado-
res. É necessária a utilização de 
roupeiros insalubres com comparti-
mentos separados.

O que vem por aí...
A partir de 21 de setembro de 2019
Os postos novos, aprovados e construídos após três anos da portaria de-
vem adquirir bombas de gasolina com sistema de recuperação de vapores.

A partir de 21 de setembro de 2023
Os postos em operação e que já possuem tanques de armazenamento 
com viabilidade técnica para instalação de sistemas de medição eletrônica 
devem instalar o sistema eletrônico de medição de estoque.

Troca das bombas 
Entre as medidas de prevenção, 
a Portaria prevê que as bombas 
de gasolina tenham o sistema de 
recuperação de vapores, que extrai 
os vapores de gasolina presentes 
no tanque do veículo. Sem este 
equipamento, os vapores são 
expelidos para o meio ambiente. O 
prazo para fazer a adaptação varia 
de seis a 15 anos conforme o ano 
de fabricação das bombas.

Bombas fabricadas antes de 2004: 
substituição em 6 anos (2022)
Bombas fabricadas antes de 2007: 
substituição em 8 anos (2024)
Bombas fabricadas antes de 2011: 
substituição em 10 anos (2026)
Bombas fabricadas antes de 2014: 
substituição em 11 anos (2027)
Bombas fabricadas antes de 2016: 
substituição em 12 anos (2028)
Bombas fabricadas até 2019: 
substituição em 15 anos (2031)
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A saga do diesel

O tabelamento do 
frete, instituído pela 
Política de Frete Míni-
mo para o Transporte 
Rodoviário de Cargas, 
sancionada no início 
de agosto pelo presi-
dente Michel Temer, 
pode provocar mu-

danças profundas em 
todos os setores envol-
vidos pelo transporte 
de cargas, inclusive os 

postos de rodovia.

Tabelamento cria incertezas 
para vários segmentos, 
inclusive para os postos

FRETE 
Desde o início do tabelamento do fre-
te, o custo do transporte de cargas 
entre os produtores de Mato Grosso e 
o Porto de Santos aumentou 57%, se-
gundo estimativas da Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). 
Com isso, um dos impactos imediatos 
da nova medida tem sido o aumento 
da demanda por caminhões novos por 
parte das grandes empresas.

A Federação Nacional da Distribuição 
de Veículos Automotores (Fenabrave) 
refez sua previsão para 2018 e o seg-
mento deve registrar alta de 24,8% nos 

emplacamentos até dezembro, atingin-
do 65 mil unidades novas nas estradas. 
No início do ano, as projeções divulga-
das indicavam crescimento de 17%.

A grande incógnita que interessa aos 
postos de combustíveis é saber para 
as mãos de quem irão os caminhões 
que saírem das fábricas. O risco para 
o negócio está na queda nas vendas 
de diesel se confirmadas as previsões 
de que grandes empresas vão substi-
tuir o caminhoneiro autônomo por mão 
de obra própria. 

A revista Veja, edição 2.599, de 
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12/9/2018, repercutiu a onda de boatos sobre uma se-
gunda greve dos caminhoneiros, que seria motivada 
pelo reajuste de 13% no litro do diesel no final de agosto. 

Os sindicalistas negaram a existência de mais um pro-
testo, mas ainda assim o Governo Federal indexou o 
valor do frete à variação do preço do óleo diesel, pro-
vocando um reajuste médio de 3% no transporte rodo-
viário. A Veja citou casos em que o frete subiu 6,2%.

O prejuízo tem sido ainda maior para o setor produtivo 
em função da lei estabelecer cobrança para a viagem 
de retorno do motorista, mesmo quando o veículo 
está sem carga. Nestes casos, a alta do frete ultra-
passaria 200%.

Briga judicial
Três ações diretas de inconstitucionalidade impe-
tradas no Supremo Tribunal Federal (STF) por en-
tidades de classe contrárias à tabela de fretes ain-
da seguem sem prazo de julgamento. No dia 27 de 
agosto, após uma audiência entre entidades produ-
toras e os caminhoneiros autônomos, o ministro Luiz 
Fux decidiu levar o debate para o Plenário da Casa. 
Com isso, a expectativa é que uma decisão sobre a 
legalidade venha apenas após as eleições. 

Frota própria
Representantes do agronegócio apontam pre-
juízos milionários com a tabela de fretes, o que 
justifica medidas como a da gigante JBS que con-
firmou a compra de 360 caminhões para aumen-
tar sua frota própria. A Cargill, uma das maiores 
produtoras de alimentos do mundo, também vai 
alterar sua logística de escoamento, assumindo 
as rotas consideradas mais rentáveis. Com isso, 
deixará de contratar o caminhoneiro autônomo.

Em entrevista à Veja, Claudio Frischtak, da consul-
toria Inter.B,  afirmou que a compra de caminhões 
pelas empresas tem “um efeito colateral que acaba 
prejudicando os próprios caminhoneiros e as trans-
portadoras. “É um tiro no pé da categoria, porque vai 
reduzir o tamanho do mercado de transporte rodovi-
ário à medida que as empresas deixem de terceirizar 
o serviço”, diz Frischtak à revista.

Antes mesmo da san-
ção presidencial que 
criou o tabelamento 
do frete, a Associa-
ção Brasileira de Lo-
gística apontava que 
20% dos dois milhões 

de caminhões que 
circulam pelo País 

estão parados devido 
à crise econômica, 
o que deverá piorar 
se o STF não acatar 
as Ações Diretas de 
Inconstitucionalida-
de impetradas pelas 
entidades que repre-

sentam o setor.

Apesar da economia ainda 
em recuperação e com o ta-
belamento do frete aumen-
tando os custos do trans-
porte de cargas, as vendas 
de caminhões apresentaram 
aumento de 50% no primeiro 
semestre de 2018 se compa-
rado com o mesmo período 
do ano anterior. Os dados 
são da Federação Nacional 
da Distribuição de Veículos 
Automotores (Fenabrave). 

Sérgio Zonta, vice-presi-
dente da entidade para os 
Segmentos de Caminhões 
e Implementos Rodoviários, 
explica que bancos privados 
e ligados às montadoras am-
pliaram as linhas de financia-
mento, o que tem contribuí-
do, significativamente, para 
esta retomada. 

A entidade anunciou a revi-
são das projeções para 2018, 
com crescimento de 24,8%, 
quase oito pontos percentu-
ais a mais nos emplacamen-
tos até o final do ano, che-
gando a 65 mil unidades. 

Projeções apontam crescimento 
de 25% nas vendas de caminhões
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REVENDA DE GLP

AV. ANA COSTA, 136 - VILA MATHIAS - SANTOS - TEL: (013) 3226-6116
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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

“Vivemos um momento de incer-
tezas. Me parece que neste mo-
mento só teremos perdedores. 
Os autônomos vão ganhar mais 
com o frete tabelado e a indústria 
vai comprar frota própria. Em se-
guida, com mais caminhões nas 
mãos das empresas, o autônomo 
perderá, mas o frete também cai-
rá e a indústria perderá o investi-
mento feito”.

A análise é do presidente do Sin-
dicombustíveis do Mato Grosso, 
Aldo Locatelli, que também é as-
sociado do Resan e revendedor 
de postos de rodovia, um deles 
localizado em Cubatão. 

Segundo Locatelli, a situação 
pode ser resumida como uma 
“quebra brusca da lei da oferta 
e procura”, responsável pela 
regulação de preços no mercado. 
“É evidente que quando aumenta 
o preço do frete, as empresas 
e produtores vão comprar ca-
minhões. Eu mesmo preciso 
comprar dois caminhões e não 
tem pronta entrega até julho do 
ano que vem”.

Concorrência com PAs
Nas rotas que incluem a Baixada 
Santista e o Vale do Ribeira, os 
postos instalados às margens 
das estradas têm como clientes 
basicamente o caminhoneiro au-
tônomo. Tem sido difícil concorrer 
com os pontos de abastecimento 
instalados nas garagens das 
transportadoras e empresas que 
administram sua própria logística 
de transporte. 

Fernando Luiz Tasca, do Auto 
Posto Búfalo do Vale, comenta 
que 99% dos seus clientes que 
têm frota são do Sul do País e 
abastecem no posto apenas o 
suficiente para chegar em casa. 
“Com a venda direta das distri-
buidoras para as empresas, tem 
cliente meu que paga mais bara-
to no diesel do que eu pago para 
a companhia”, comenta.

Há anos o Sindicombustíveis 
Resan defende controle mais 
rigoroso sobre os pontos de 
abastecimento, impedindo que 
um mesmo PA abasteça frota de 
terceiros. 

“Nos últimos dois 
anos, minha galona-

gem caiu entre 30% e 
40%. Perdi em função 

da inadimplência, 
mas também pela re-
dução de caminhões 

nas rodovias”, 
Vilmar Gavazzoni, 

revendedor do Morada do Sol, de 
Miracatu, no Vale do Ribeira 

Frota própria pode impactar 
venda de diesel nos postos
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diesel nas refinarias, sob pena 
de sanções administrativas que 
variam de multa à cassação da 
autorização para o exercício da ati-
vidade, sem prejuízo da apuração 
de responsabilidade civil e penal;

b) a obrigação de exibir placa in-
formativa sobre a realização desse 
repasse;

c) além do atendimento à fiscaliza-
ção do Procon, detalhando, caso 
exigido, a composição do preço 
final de venda do diesel.

Em que pese o esforço governa-
mental na contenção do legítimo 
movimento grevista, na realidade 
as açodadas medidas, desconec-
tadas de uma revisão mais pro-
funda da questão, estão gerando 
graves problemas colaterais. Por 
questões formais e materiais, 
especialmente por cercear a livre 
iniciativa que rege o mercado dos 
combustíveis, as referidas nor-

Especial

Os impactos amargados pela reven-
da varejista decorrentes do movi-
mento de paralisação do transporte 
rodoviário, vital para a economia do 
País, não cessaram e, pior, estão 
prestes a se agravar. O Executivo 
federal está em articulação com o 
Congresso Nacional para a pre-
servação do compromisso firmado 
com os caminhoneiros, focando na 
questão no tabelamento do frete e 
na prorrogação do polêmico progra-
ma de subvenção para a venda e 
a importação do óleo diesel de uso 
rodoviário até 31/12/2018. Com a 
aprovação do projeto de conversão 
da Medida Provisória nº 838/18 em 
lei, são consequentemente “valida-
das” as Portarias nº 735 e 760/18, 
do Ministério da Justiça, que impu-
seram aos postos de combustíveis:

a) o dever de repassar aos consu-
midores a redução do valor do óleo 

Luz de alerta 
está acesa. 

Será o mercado 
realmente livre?

Na última edição da P&S, alertou-se para a 
inadiável necessidade de reestruturação da 

política energética nacional, especialmente no 
que tange ao setor de abastecimento.

mas são claramente inconstitucionais 
e, lamentavelmente, será preciso 
judicializar essa discussão. A Fe-
combustíveis está se encarregando 
dessa tarefa, preparando uma ação 
direta que através da Confederação 
Nacional do Comércio (CNC), levará 
o tema ao Supremo Tribunal Federal.

Em paralelo, mais um episódio se 
revela nessa nebulosa situação. 
Mais uma vez a revenda varejista foi 
surpreendida com a aprovação pela 
ANP, em 30/08/18, dos novos preços 
de referência e de comercialização do 
óleo diesel, majorados em função da 
alta do dólar.

Dentre tantas incertezas, remanes-
ce acesa a “luz de alerta”: é preciso 
alinhar as bases da política energética 
– será o mercado de fato livre? são 
as medidas em curso suficientes para 
se garantir segurança energética? –, 
além de investir mais em planejamen-
to e menos em controversas ações de 
natureza eminentemente política.

* Por Carolina Dutra, advogada do Resan
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Em vigor desde 16 de julho, o eSocial surgiu para 
unificar a prestação de informações sobre os 
trabalhadores. Um dos itens a ser preenchido no 
novo sistema é o código do Programa de Alimen-
tação do Trabalhador (PAT), referente a compra de 
cesta-básica, in natura, adquirida por uma empresa 
vinculada ao Programa.

De acordo com a convenção coletiva da categoria 
postos, a entrega da cesta pode ser substituída por 
cartão de Vale Alimentação (conhecido como VA). 
O que não pode é a empresa pagar em dinheiro. 
A questão é que, quem desrespeita a convenção e 
paga em dinheiro, terá problemas com o Ministério 
do Trabalho. Ao não informar o número do PAT no 
eSocial, a empresa sofrerá autuação.

“O sistema não barra por não informar o PAT, pois 
ele é exigido de acordo com a categoria e o que 
consta na convenção coletiva. Então, quando um 
fiscal chegar no posto, ele vai ver que não foi de-
clarado o PAT e vai solicitar a nota fiscal de compra 
daqueles itens”, comenta Fabiola Cristina, supervi-
sora do departamento pessoal da Plumas Assesso-
ria Contábil.

Segundo ela, os postos precisam tomar bastante 
cuidado, pois a empresa em que adquire as cestas 
ou que carrega os vales-alimentação precisa estar 
cadastrada no programa. Caso contrário, não apa-
recerá na nota fiscal de compra o número do PAT e 
o posto não terá como informar no eSocial.

“Tem posto que possui restaurante, por exemplo, e 
oferece almoço aos funcionários. Neste caso, ele 
precisa contratar um profissional cadastrado no 
PAT, seja ele nutricionista ou cozinheiro, para ficar 
em dia com as obrigações fiscais”.

Sobre o PAT

Criado pela Lei 6.321/1976 e regulamentado pelo 
Decreto nº 5/1991, tem por objetivo melhorar as 
condições nutricionais do trabalhador brasileiro que 
recebe até cinco salários mínimos mensais. De 
acordo com a legislação, o benefício só não pode 
ser concedido em dinheiro.

Cesta básica entregue 
ao funcionário deve 
constar no eSocial 

Receita
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Redenção

- Posso dar férias em 
três períodos para 
meu funcionário?
- Pode.

- O horário de almo-
ço pode ser reduzido 
para meia hora?
- Pode.

- Posso dar um prêmio 
de reconhecimento para 
um funcionário que 
cumpriu metas ou teve 
um desempenho acima 
dos demais colegas, 
mas sem que isso confi-
gure como remuneração 
e, por isso, incida 
sobre os impostos tra-
balhistas?
- Pode.

- As horas extras podem 
ir para um banco de ho-
ras e serem compensadas 
em folgas?
- Pode, mas é preciso 
que essa compensação 
ocorra dentro de um 
período de seis meses.

AAinda são muitas as dúvidas 
sobre as regras trabalhistas 
mesmo após dez meses do iní-
cio da vigência da reforma tra-
balhista. Com a assinatura, em 
julho, da primeira convenção 
coletiva de trabalho da catego-
ria de postos de serviços, há 
dispositivos previstos na lei que 
são desconhecidos por ambas 
as partes. 

Tenha em mente que, hoje, a 
lei favorece as negociações 
diretas entre funcionário e a 
empresa. Daí a importância de 
um bom contrato de trabalho, 
com as funções do empregado 
bem definidas e claras, inclusi-

ve os direitos e deveres durante 
o período de trabalho. 

O advogado Rodrigo Julião, 
responsável pela assessoria ju-
rídico-trabalhista do Sindicom-
bustíveis Resan, explica que 
além do contrato é necessário 
ter um regimento interno da 
empresa e aplicá-lo na íntegra, 
com a ciência por escrito de 
cada colaborador. “No ato da 
contratação, a pessoa tem que 
assinar o contrato de trabalho 
e o regimento. Depois disso, 
mantenha cópia do documento 
em locais visíveis como áreas 
de convivência da equipe, refei-
tórios, vestiários”.

O que muda com a nova convenção 
coletiva de postos de combustíveis?

Julião explica os principais pontos da nova convenção aos associados
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Intervalo
Com o acordo celebrado entre os 
sindicatos patronal e laboral que 
resultou na convenção coletiva em 
vigor, todas as regras da reforma 
trabalhista foram mantidas. Entre 
aquelas que dependiam de acordo 
entre as partes estão o intervalo de 
meia hora e os cursos de capacita-
ção à distância.

No caso do intervalo para almoço, 
por exemplo, a possibilidade não 
é exigência. Ou seja, o funcionário 
tem o direito de fazer o mínimo 
de uma hora e máximo de duas 
horas de almoço, mas pode fazer 
também meia hora sem que a 
diferença seja computada como 
hora extra.

Julião lembra que a justiça não 
tem mais condenado as empresas 
a pagar como hora cheia os mi-
nutos faltantes para completar a 
uma hora de intervalo. “Antes da 
reforma, se o empregado fizesse 
40 minutos de almoço e voltasse 
a trabalhar antes de finalizar a 
uma hora, o juiz mandava pagar a 
hora cheia”.

A nova regra, explica Julião, de-
termina que se o empregador não 
conceder intervalo mínimo para 
almoço ou concedê-lo parcialmen-
te, a indenização será de 50% do 
valor da hora normal de trabalho 
apenas sobre o tempo não conce-
dido em vez de todo o tempo de 
intervalo devido.

Essa meia hora a menos no inter-
valo será descontada no horário de 
saída do funcionário. Ele não traba-
lhará a mais. Apenas o término do 
expediente é que será antecipado. 

“É importante destacar que lei res-
peitou o limite de 8 horas diárias de 
trabalho, 44 semanais e 220 men-
sais, mas trouxe a possibilidade de 
ser criada a jornada 12x36, muito 
usual no País mas que não era 
reconhecida. No nosso setor, não 

vi muita gente ainda instituir esse 
modelo de escala. Mas, pensem 
nesta alternativa como forma de 
reduzir as horas extras e atender a 
períodos mais complicados como 
nas temporadas”, completa o ad-
vogado.

Como parte da assessoria gratuita 
oferecida pelo Resan, Julião se 
coloca à disposição do associado 
para auxiliar na análise e até na 
montagem das escalas. 

Remuneração
O que quer dizer o trecho da lei 
trabalhista que diz que trabalhado-
res e empresas poderão negociar 
todas as formas de remuneração, 
que não precisam fazer parte do 
salário? Na prática, o empresário 
pode instituir prêmios por produtivi-
dade, por assiduidade ou qualquer 
outro benefício em dinheiro sem 
que isso seja configurado como 
remuneração. 

Antes da reforma trabalhista, a 
lei vetava que qualquer mulher 

que ficasse grávida trabalhasse 
nessas condições. No entanto, 

desde novembro do ano pas-
sado, ela pode trabalhar na 

mesma função que já exercia 
desde que ela apresente um 

laudo médico com a autoriza-
ção do profissional. Ou seja, 

uma frentista pode permanecer 
na pista se houver a anuência 
do seu obstetra. Ainda assim, 

o advogado Rodrigo Julião 
recomenda que o revendedor 

encaminhe a gestante para um 
médico da empresa para um 
segundo laudo. “Sem esses 

dois atestados eu não aconse-
lho permitir o trabalho de uma 

gestante na pista”.

Uma gestante pode 
trabalhar em atividade 
considerada insalubre? 
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JORNADA DE TRABALHO 
▪ REGRA ANTIGA:  
A jornada é limitada 
a 8 horas diárias, 
44 horas sema-
nais e 220 horas 
mensais, podendo 
haver até 2 horas 
extras por dia. 

▪ NOVA REGRA: Jornada diária poderá ser 
de 12 horas com 36 horas de descanso, 
respeitando o limite de 44 horas semanais 
(ou 48 horas, com as horas extras) e 220 
horas mensais.

TEMPO NA 
EMPRESA 
▪ REGRA ANTIGA: 
A CLT considera 
serviço efetivo o 
período em que o 
empregado está à 
disposição do em-

pregador, aguardando ou executando ordens. 

▪ NOVA REGRA: Não são consideradas dentro 
da jornada de trabalho as atividades no âmbito 
da empresa como: descanso, estudo, alimenta-
ção, interação entre colegas, higiene pessoal e 
troca de uniforme. Antes, o empregado provava 
no Ministério do Trabalho estar à disposição da 
empresa na meia hora antes que chegava, mes-
mo que efetivamente não estivesse prestando 
serviço. “Agora, não. Tempo à disposição é tem-
po efetivo trabalhado. Bate-papo com colega, 
refeição, troca uniforme não são computados 
como tempo de serviço. Mas, claro, se ele entrar 
meia hora antes e for para bomba, aí é hora 
extra e tem que ser paga”. 

DESCANSO 
▪ REGRA ANTIGA: O trabalhador que exerce 
a jornada padrão de 8 horas diárias tem direito 
a no mínimo 1 hora e a no máximo 2 horas de 
intervalo para repouso ou alimentação.

PONTO A PONTO
▪ REGRA NOVA: O intervalo dentro da 
jornada de trabalho poderá ser negociado, 
desde que tenha pelo menos 30 minutos. 

REMUNERACAO 

▪ REGRA 
ANTIGA: A 
remuneração 
por produtivida-
de não pode ser 
inferior à diária 
correspondente 
ao piso da 

categoria ou salário mínimo. Comissões, 
gratificações, percentagens, gorjetas e 
prêmios integram os salários. 

▪ NOVA REGRA: O pagamento do piso 
ou salário mínimo não será obrigatório na 
remuneração por produção. Além disso, 
trabalhadores e empresas poderão nego-
ciar todas as formas de remuneração, que 
não precisam fazer parte do salário.

TRANSPORTE 
▪ REGRA ANTIGA: • O tempo de desloca-
mento no transporte oferecido pela empre-
sa para ir e vir do trabalho, cuja localidade 
é de difícil acesso ou não servida de 
transporte público, é contabilizado como 
jornada de trabalho. 

▪ NOVA REGRA: • O tempo despendido 
até o local de trabalho e o retorno, por 
qualquer meio de transporte, não será 
computado na jornada de trabalho.

DEMISSÃO 

▪ REGRA ANTIGA: Quando o trabalhador 
pede demissão ou é demitido por justa 
causa, ele não tem direito à multa de 40% 
sobre o saldo do FGTS nem à retirada 
do fundo. Em relação ao aviso prévio, a 
empresa pode avisar o trabalhador sobre 
a demissão com 30 dias de antecedência 
ou pagar o salário referente ao mês sem 
que o funcionário precise trabalhar. 

▪ NOVA REGRA: O contrato de trabalho 
poderá ser extinto de comum acordo, com 
pagamento de metade do aviso prévio e 
metade da multa de 40% sobre o saldo do 
FGTS. O empregado poderá ainda movi-
mentar até 80% do valor depositado pela 
empresa na conta do FGTS, mas não terá 
direito ao seguro-desemprego.

BANCO DE HORAS 
▪ REGRA  
ANTIGA: O ex-
cesso de horas 
em um dia de 
trabalho pode 
ser compen-
sado em outro 
dia, desde que 

não exceda, no período máximo de um 
ano, à soma das jornadas semanais de 
trabalho previstas. Há também um limite 
de 10 horas diárias. 

▪ NOVA REGRA: O banco de horas pode 
ser pactuado por acordo individual escrito, 
desde que a compensação se realize no 
mesmo semestre.

GRAVIDEZ
▪ REGRA ANTIGA: • Mulheres grávidas ou 
lactantes estão proibidas de trabalhar em 
lugares com condições insalubres. Não 
há limite de tempo para avisar a empresa 
sobre a gravidez. 

▪ NOVA REGRA: • É permitido o traba-
lho de mulheres grávidas em ambien-
tes considerados insalubres, desde 
que a empregada apresente atestado 
médico que garanta que não há risco 
ao bebê nem à mãe.

MULTA 

O empregador que não registrar seu 
funcionário poderá ser multado em R$ 3 mil 
por funcionário. Antes, a regra estabelecia 
multa de um salário mínimo regional, por 
empregado não registrado, acrescido de 
igual valor em cada reincidência.
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Fique Atento!

  

1 ANP publicou o “Boletim 
de Fiscalização do Abas-
tecimento” que sintetiza 
resultados das ações 

de fiscalização realizadas durante o 
ano de 2017. Foram 12.910 ações 
de Fiscalização em Revendedores 
de Combustíveis, sendo que 3.594 
resultaram em Autos de Infração (28% 
do total), outros 424 tiveram Autos de 
Interdição e 46 Autos de Apreensão. 
O principal motivo pelo qual os postos 
foram autuados é por não cumprir a 
notificação (20%), seguido de equi-
pamentos ausentes ou em desacordo 
com a legislação (13%), não atender 
às normas de segurança (11%) e não 
prestar informação ao consumidor. 

FISCALIZAÇÕES

DIESEL 2

4 A ANP publicou no Diário Oficial da União de 28 de 
agosto, a Resolução 743/2018, que regulamenta a 
metodologia de cálculo do preço de referência para 
a concessão de subvenção econômica à comerciali-

zação de óleo diesel a partir do dia 31 do mesmo mês. Segundo 
o Grupo Estado, o documento traz mudanças para atender a 
reivindicações dos agentes de mercado feitas durante o período 
de consulta pública da minuta da resolução. Petrobras e empre-
sas importadoras alertaram para o risco de desabastecimento 
do combustível caso fosse mantida a proposta de metodologia 
inicial da agência. 

DIESEL 1

5 Dentre as mudanças, há quatro destaques, 
segundo a agência: substituição dos indicado-
res Platts por referências Argus para calcular a 
paridade de importação (PPI) em quatro portos: 

Itaqui, Suape, Paranaguá e Santos; inclusão dos custos de 
movimentação e armazenagem nos terminais portuários; 
consideração dos custos de logística interna para entrega 
em cada uma das regiões do País; e separação das bases 
regionalizadas Sudeste e Centro-Oeste. A nova metodologia 
vale até o fim do ano, quando termina o prazo da concessão 
da subvenção ao diesel. 

CONVENIÊNCIA

6 Associado Re-
san: quer fazer 
parte de nossa 
lista de transmis-

são do Whatsapp e receber 
as notícias do setor de 
forma rápida e prática no 
seu celular? Basta adicionar 
o nosso número de telefone 
na agenda de contatos e nos 
enviar uma mensagem pelo 
aplicativo! O número é o 
(13) 99730-8048.

WHATSAPP CAMPANHA DE NATAL

8A ampliação da mistura obrigatória de 
biodiesel no diesel – que hoje é de 10% 
vem sendo discutida pelo Ministério de 
Minas e Energia com maior frequência 

após a crise deflagrada em maio por conta da greve 
dos caminhoneiros. Em reunião com o ministro 
Moreira Franco, a União Brasileira do Biodiesel e 
Bioquerosene (Ubrabio) defendeu a ampliação do 
biocombustível para 11% já em março do ano que 
vem. O diretor da Ubrabio, Donizete Tokarski, diz 
que a substituição de parcela do diesel fóssil por um 
combustível sustentável traz uma série de benefí-
cios sociais e ambientais para o país.

BIODIESEL

2 A BR Distribuidora quer 
acelerar a busca por um 
parceiro estratégico para 
alavancar sua área de con-

veniência. O novo gerente-executivo 
do negócio de varejo da companhia, 
Leonardo Burgos, se diz impressionado 
com a quantidade de interessados 
em se associar à BR e conta e que 
a empresa está aberta a discutir 
diferentes modelos de parceria. De 
acordo com dados da Plural, associa-
ção que representa as distribuidoras, 
a BR Mania fechou 2017 com 17,4% 
das lojas de conveniência do Brasil e 
com um faturamento de R$ 1,25 bilhão, 
enquanto a am/pm, da Ipiranga (sua 
maior concorrente), tem 30,6% das 
lojas e faturou R$ 2,15 bilhões.

7O Resan realiza 
há 21 anos a Cam-
panha Abasteça 
o Natal de Quem 

Precisa. Em 2018, a contribui-
ção sugerida é de três parcelas 
de R$ 50. Para procedermos a 
arrecadação de sua contribui-
ção, é necessário que autorize 
as cobranças que serão incluí-
das na mensalidade. Confirme 
sua participação no e-mail 
secretaria@resan.com.br

3 Canudos de plástico es-
tarão proibidos a partir de 
2019 em Santos. A medida 
é estabelecida pela Lei 

Complementar 1.010 e, de acordo 
com a Prefeitura visa à preservação 
do meio ambiente por meio da redu-
ção do descarte de produtos plásti-
cos, cujo processo de decomposição 
natural pode levar até quatro séculos. 
A multa para estabelecimentos que 
desrespeitarem a nova regra vai variar 
de R$ 500 a R$ 1 mil.  A cidade de 
Guarujá também aprovou a mesma 
medida - Projeto de Lei 080/2018. De 
acordo com a proposta, comercian-
tes deverão buscar alternativas para 
substituir os canudos de plástico. O 
objetivo é o mesmo: diminuir o impac-
to ambiental provocado pelo plástico.

CANUDO DE PLÁSTICO
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Gilmar Ferreira
Centro Automotivo Governa-
dor Mário Covas - Santos
   
Oscar Takeo Takaki Júnior
Auto Posto Retiro das Cara-
velas - Cananéia

Vladimir G. Ignatovitch 
Auto Posto Mathias - Cubatão
   

José Maria Gonçalves  
Fernandes
Posto de Serviço Padre An-

chieta - Bertioga
Posto de Serviços Albatroz -  
Bertioga
Posto de Serviços Jardim Indaiá - 
Bertioga
   

Elbert Jacinto Pedro  
Cervantes
AP Pôr do Sol - Itanhaém

AP Porto Seguro - Itanhaém
AP Praias do Sul - Itanhaém

   
Iraldo Alves Dantas 
AP Miraldo Eireli - Cubatão

Auto Posto Viaduto - Cubatão

02 Reunião com a Labormed Saúde Ocu-
pacional para tratar do treinamento de 

Benzeno para os associados, em Santos/SP;

06Reunião no Sincopetro para tratar de 
assuntos de interesse da categoria, 

em São Paulo/SP;

08 a 10 Participação no 
Workshop ANP “Cenário 

Atual e Perspectivas do Mercado de Com-
bustíveis no Brasil 2018”, em Búzios/RJ;

09Reunião na Secretaria da Fazenda 
(SEFAZ), em São Paulo;

14Participação no Programa “Ponto de 
Encontro com Edgar Boturão” na TV 

Santa Cecília, em Santos/SP;

15 Reunião com o consultor da Plural, 
Roberto Guarda, para tratar de assun-

tos de interesse da revenda, em Santos/SP;

- Assembleia Geral Extraordinária do Resan, 
em Santos/SP;

- Palestra no Resan para associados 
“Nova lei Trabalhista e a Convenção 

Coletiva de Trabalho da Categoria Postos de 
Serviços”, em Santos/SP;

28 2ª Reunião de Negociação com o 
Sindminérios/Santos para tratar da re-

novação da Convenção Coletiva de Trabalho 
da categoria Trocas de Óleo, em Santos/SP.

SETEMBRO
2ª QUINZENA

Um brinde a você!

Ações / Resan

Agosto

05

20

30

14

28

OUTUBRO
1ª QUINZENA

08

16

17

18

27

23

26

Laura Helena Lima de Morais 
N. Ferreira da Silva & Cia - Santos

Vanessa da Conceição B. Lopes
Auto Posto Leãovip - Santos

   
Ronaldo Freitas Dias
Auto Posto Stop Car - Santos
   
Laerte Alves de Oliveira
Rede Dom Pedro de Postos 
-  Miracatu

Posto Dom Pedro de Miracatu Rota 
Sul - Miracatu
   

Margarete de Paula Solino 
Auto Posto Filadélfia de Pe-
ruíbe - Peruibe
   
Daniel Fernandes
Posto de Serviços DJF - 

Praia Grande

Eduardo Cesar Lima Tomé
Auto Posto Bertioga - Bertioga

Enrique Hector Pagliettini 
Marinas Nacionais Coml. -  
Guarujá

07

03

15

Maiara Benedetti Alves 
Auto Posto Jatiúca da Aveni-
da Santos Dumont  - Santos

   
Maria Alice Ferreira  
Ribeiro 
Auto Posto Montana Vila 

Tupi - Registro
Posto Triângulo de Cajati - Cajati
   

Nilcen Martins Dantas 
Auto Posto Shalon da Nove 
de Abril - Cubatão

   
Katia Roberta Candelaria 
Fernandes
Lanches e Conveniência 

Xixová 2 - Praia Grande
Lanches e Conveniência Xixová -  
Praia Grande
   

Eduardo Zaninetti 
Auto Posto Mundial de Peruí-
be - Peruíbe

Centro Automotivo Viamar -  
Cubatão
   

Alessandra Martins Dantas
Auto Posto Viaduto -  
Cubatão

Auto Posto Shalon da Nove de 
Abril - Cubatão
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