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Em busca de economia
Linha de crédito a juros baixos financia até 
mesmo a substituição de lâmpadas co-
muns por led, modernização de sistema de 
refrigeração e outros projetos sustentáveis.
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José Camargo Hernandes
Presidente do Resan

“Só o nosso voto pode 
virar  a página em 2018”

F

Editorial

Falo por mim, mas acredito que não há quem 
discorde da afirmação de que nunca antes neste 
País se viu, viveu ou ouviu falar de esquemas de 
corrupção tão incrustrados nos poderes consti-
tucionalmente instituídos para representar seu 
povo. Chegamos praticamente ao fim de mais um 
ano com o noticiário escancarando diariamente 
esquemas para desvio de dinheiro público, o 
rombo nas contas de municípios, estados e da 
União, desmandos e compras de favores em 
empresas públicas. Parece não ter fim.

E nós, do segmento varejista de combustíveis e 
seus derivados e atividades afins, sentimos na 
pele o quanto a corrupção é capaz de destruir 
que está no entorno das falcatruas. Basta ver o 
tamanho do prejuízo estimado pela Operação 
Lava Jato à Petrobras que, entre 2004 e 2014, 
teria deixado de receber R$ 20 bilhões para 
pagamento de propinas, segundo relatórios da 
Polícia Federal. 

No dia 26 de outubro, tive oportunidade de 
ouvir palestra do coordenador da força-tarefa 
da Lava Jato, Deltan Dallagnol, durante a 
ExpoCom, feira de negócios que integrou a 
programação comemorativa dos 60 anos do 
Sindicato do Comércio Varejista de Combustí-
veis do Paraná.

De lá, dezenas de pessoas saíram com a 
mesma certeza que eu compartilho com vocês 
neste editorial. De nada adiantará tamanho es-
forço se não usarmos nossos votos para mudar 
a realidade deste País em 2018. Autor do livro 

A Luta Contra A Corrupção – A Lava Jato e o 
Futuro de Um País Marcado Pela Impunidade, 
o procurador Dallagnol disse estar preparando 
um “grande pacote anti-corrupção” com foco 
nas eleições do ano que vem. Ele alertou a 
plateia para a necessidade de “mudar a classe 
política e alavancar candidaturas de pessoas 
comprometidas com a mudança”. 

Uma das medidas é o maior controle sobre a 
circulação de grandes quantias de dinheiro em 
espécie, lembrando o caso Geddel Vieira Lima e 
os R$ 51 milhões apreendidos em malas em um 
apartamento emprestado ao político em Salvador. 

As medidas são sugestões que o grupo composto 
por mais de 30 entidades da sociedade civil fará 
ao Conselho de Controle de Atividades Financei-
ras (COAF), numa continuidade ao projeto Dez 
Medidas Contra a Corrupção. O procurador se 
queixou muito do tratamento dado a essas me-
didas pelos deputados e senadores. Elas foram 
“destroçadas no Congresso”, disse.

No mais, esta edição de Postos & Serviços 
se dedica a apresentar aos nossos associados 
detalhes da nova lei trabalhista, segundo os 
pontos que nossos advogados mais conside-
ram fundamentais para a classe empresarial. 
Muitas dúvidas vão surgir daqui para frente, 
sobretudo quando iniciarmos as negociações 
do próximo acordo coletivo. Daí a importância 
de estarmos todos unidos em torno do sindica-
to. Nosso lema nunca esteve tão atual: união e 
trabalho!
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Leis trabalhistas

A reforma trabalhista em vigor 
desde o dia 11 de novembro traz 
alterações em mais de 100 pon-
tos da Consolidação das Leis do 

Trabalho. São mudanças significativas na 
relação entre patrões e empregados. 

Para os segmentos representados pelo 
Sindicombustíveis Resan, há alguns 
itens importantes que alteram o dia a 
dia em postos de combustíveis, lojas de 
conveniência, lava-rápidos, trocas de 
óleo e estacionamentos. Nesta edição, 
Postos & Serviços traz um grande guia 
das mudanças. 

Na linha de frente das alterações está a 
possibilidade de empregador e empregado 
negociarem diretamente vários detalhes 
do contrato de trabalho. Acordos de com-
pensação de horas extras, que já existiam, 
agora estão facilitados pelo banco de ho-
ras, que não depende mais de convenção 

coletiva, e pode ser negociado individual-
mente entre as partes. 

Mas, atenção. Segundo o advogado tra-
balhista Rodrigo Julião, responsável pelos 
atendimentos jurídicos aos associados, a 
relação entre o patrão e o funcionário será 
muito mais direta, o que exigirá alguns 
cuidados como anuência por escrito de de-
cisões acordadas e das regras da empresa. 

“Quem ainda não adota um modelo de 
Regimento Interno deverá usá-lo. Além 
do contrato de trabalho com todas as 
relações entre as partes bem discrimi-
nadas, em casos de ações trabalhis-
tas, o empregador poderá informar ao 
judiciário o amplo conhecimento das 
regras definidas na empresa pelo regi-
mento. Por isso é importante que cada 
funcionário assine um documento ao 
receber a cópia do regimento interno”, 
explica Julião.  

moderniza
relações de trabalho

Nova lei 
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Antes da reforma: 
As férias de 30 dias podiam ser fracionadas em até dois períodos, sendo 
que um deles não podia ser inferior a 10 dias. Havia a possibilidade de 

1/3 do período ser pago em forma de abono. 

Nova lei:
As férias poderão ser fracionadas em até três períodos, mediante nego-

ciação, contanto que um dos períodos não seja inferior a 14 dias.
Saiba mais: Os demais períodos fracionados não podem ter menos de 

cinco dias cada um. A lei veda, ainda, que as férias tenham início no pe-
ríodo de dois dias anteriores a feriado ou fins de semana. Ao contrário da 
lei anterior, agora o fracionamento das férias se aplica também a empre-

gados menores de 18 e maiores de 50 anos. 

FÉRIAS

Antes da reforma:
A jornada era limitada a 8 horas diárias, 44 horas semanais e 220 

horas mensais, podendo haver até 2 horas extras por dia.

Nova lei:
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.

JORNADA

Antes de definir possíveis alte-
rações na relação de trabalho, 
o empregador precisa reestudar 
suas escalas, equipes e também 
entender o que diz a nova lei tra-
balhista. Nas jornadas, por exem-
plo, embora continue vigorar as 
44 semanais ou 220 mensais, 
a atualização da lei autorizou a 
escala de trabalho de 12 x 36. 

A permissão para negociação de 
bancos de horas entre patrão e 
funcionário, sem intervenção de 
sindicatos de classe, criou ainda 
a possibilidade de compensa-
ção semestram de horas a mais 
trabalhadas.

Uma das alterações da CLT 
que valem para as empresas 
associadas ao Resan é quanto 
à jornada de trabalho. Pela nova 
lei, o tempo gasto pelo funcioná-
rio, por exemplo, para trocar o 
uniforme pode ser descontado da 
sua jornada. Até hoje, o período 
que o empregado estava den-
tro da empresa à disposição do 
empregador, independente do 
que estivesse fazendo, podia ser 
considerado hora trabalhada.

Também há novidades quanto ao 
pagamento de gratificações, além 
da jornada intermitente, que deve 
ser um instrumento bastante útil 
para lojas de conveniência.

Saiba +
Empresas podem contratar traba-
lhadores para cumprir jornadas 
de 12 horas, mas deve haver 
obrigatoriamente um intervalo 
de 36 horas antes do retorno à 
atividade. A reforma, no entanto, 
não permite alterar os contratos 
atuais sem  fazer previamente 
um acordo individual por escrito 
com o profissional fixando sua 
nova carga horária em 12 horas.



POSTOS & SERVIÇOS  |  07

Antes da reforma:
O trabalhador que exercia a jornada padrão de 8 horas diárias 

tinha direito a no mínimo 1 hora e a no máximo 2 horas de inter-
valo para repouso ou alimentação.

Nova lei:
Pela nova regra, o intervalo deve ter, no mínimo, meia hora, mas 
pode ser negociado entre empregado e empresa. Se esse inter-
valo mínimo não for concedido, ou for concedido parcialmente, 
o funcionário terá direito a indenização no valor de 50% da hora 

normal de trabalho sobre o tempo não concedido.

Antes da reforma traba-
lhista, se o empregador 
concedesse 40 minutos 

de intervalo e não o 
mínimo de uma hora, a 

Justiça determinava o pa-
gamento da hora cheia, 

independente do período 
já concedido.  Agora, 
está expresso que a 

indenização será apenas 
pelo período que não foi 

feito, com indenização de 
50% da hora normal de 

trabalho.

DESCANSO / ALMOÇO
Saiba +

Antes da reforma:
O tempo de deslocamento 

no transporte oferecido 
pela empresa para ir e vir 
do trabalho, cuja localida-
de é de difícil acesso ou 

não servida de transporte 
público, era contabilizado 
como jornada de trabalho.

Nova lei:
O tempo despendido até 

o local de trabalho e o 
retorno, por qualquer meio 

de transporte, não será 
computado na jornada de 

trabalho. 

TRANSPORTE

Não confundir esta mudança com as normas 
sobre acidentes durante o deslocamento de 
casa para trabalho e vice-versa. O acidente 
de trabalho continua a existir. O que a re-
forma trabalhista muda é que o deslocamento 

não faz mais parte da jornada. 
- A lei também não altera a regra que dá 

justa causa pelo descumprimento do contrato 
de trabalho quando o empregador recebe va-
le-transporte e vai trabalhar de moto, por 

exemplo, sem anuência do empregador. 

Alerta
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Antes da reforma:
A remuneração por produtividade não podia ser inferior à diária corres-
pondente ao piso da categoria ou salário mínimo. Comissões, gratifica-

ções, percentagens, gorjetas e prêmios integravam os salários.

Nova lei:
O pagamento do piso ou salário mínimo não será obrigatório na remu-
neração por produção. Além disso, trabalhadores e empresas poderão 

negociar todas as formas de remuneração, que não precisam fazer 
parte do salário.

REMUNERAÇÃO

Abonos podem ser oferecidos 
como gratificação aos funcio-
nários que cumprirem metas. 
O adicional não vai integrar o 
salário e nem incidir sobre tri-
butos previdenciários. O abono 
sai no holerite como remunera-
ção indenizatória. 
- Pela nova lei, os adicionais 
noturnos e por insalubridade 
não são incorporados ao salá-
rio. O trabalhador que deixar 
de trabalhar à noite ou em 
local insalubre não terá direito 
ao complemento. A lei anterior 
dava margem para direitos 
adquiridos. 

Antes da reforma:
O plano de cargos e salários precisava ser homologado no Ministério do 

Trabalho e constar do contrato de trabalho.

Nova lei:
O plano de carreira poderá ser negociado entre patrões e trabalhadores 
sem necessidade de homologação nem registro em contrato, podendo 

ser mudado constantemente.

CARGOS E SALÁRIOS
O empregador pode fazer 
uma reunião ou assem-
bleia e avisar sobre o plano 
de carreira da empresa e 
determinar que as promo-
ções serão por produção. 
Com isso, empregados que 
tenham o mesmo cargo 
poderão ter salários dife-
renciados sem o risco de 
uma das partes recorrer à 
Justiça após o desligamen-
to da empresa em busca de 
equiparação salarial. 

MULTA POR REGISTRO

Saiba +

Antes da reforma:
A falta de registro deixava a empresa sujeita à multa de um salário míni-
mo regional por empregado não registrado, acrescido de igual valor em 

cada reincidência.

Nova lei:
A empresa que mantiver um funcionário não registrado será multada em 

R$ 3 mil. Em caso de microempresas, o valor será de R$ 800. 

Saiba +
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TEMPO NA EMPRESA

Nova lei:
Não são consideradas dentro da jorna-
da de trabalho as atividades no âmbito 
da empresa como: descanso, estudo, 
alimentação, interação entre colegas, 
higiene pessoal e troca de uniforme. 

Está dentro da lei o empregador que só 
autorizar o funcionário bater o cartão 

depois de trocar o uniforme.

Saiba + Podem ser mantidos os acordos de 
compensação de horas já existentes. 
Ou seja, funcionário que chegou uma

 hora mais cedo, sai uma hora antes do fim do expediente normal. Há tam-
bém as compensações em dias úteis para o enforcamento do sábado. Mas, 

agora, a vantagem é que o chamado banco de horas, que antes dependia 
de acordo em convenção coletiva, pode ser negociado individualmente entre 

empregado-empregador. As empresas podem montar um banco de horas, 
com acordo de compensação entre as partes. O advogado  Rodrigo Julião 
explica que, embora a compensação já pudesse ser feita antes, ela devia 
ser feita na mesma semana da hora extra gerada. Agora, com o banco de 

horas, o período de compensação se estende a até seis meses. 

BANCO DE HORAS
Antes da reforma:

O excesso de horas em um dia de trabalho podia ser compensado em 
outro dia, desde que não excedesse, no período máximo de um ano, 

É ideal é forma-
lizar o acordo de 
compensação de 

banco de horas por 
escrito.

Alerta

Antes da reforma:
A CLT considerava serviço 
efetivo o período em que o 

empregado estava à disposição 
do empregador, aguardando ou 

executando ordens.

à soma das jornadas semanais de 
trabalho previstas. Havia também 

um limite de 10 horas diárias.

Nova lei: 
O banco de horas pode ser pactu-
ado por acordo individual escrito, 

desde que a compensação se 
realize no mesmo semestre.
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Antes da reforma: 
A legislação não contemplava essa modalidade de trabalho.

TRABALHO INTERMITENTE 
(POR PERÍODO)

A jornada fracionada deve benefi-
ciar, sobretudo, empresa de ali-

mentação que trabalha em turnos 
diferentes, como restaurantes que 

abrem para almoço e jantar, por 
exemplo. Não é preciso estabelecer 

mais dois turnos. O empregador 
pode ter um turno só com jornada 
de 4 horas de manhã e outra de 4 

horas à noite. Perante a Justiça do 
Trabalho o empregado não poderá 

mais alegar que trabalhava das 8 às 
22 horas, e que ficava à disposição 
da empresa mesmo quando estava 

no intervalo, em casa.  O trabalho 
intermitente foi legalizado. Para o 
funcionário, o lado bom é que ele 

poderá ter outros empregos nos 
horários vagos. 

Saiba +

Antes da reforma:
A legislação não contempla essa 

modalidade de trabalho.

Nova lei:
Tudo o que o trabalhador usar 

em casa será formalizado com o 
patrão via contrato, como equi-
pamentos e gastos com energia 
e internet. O controle do trabalho 

será feito por tarefa.

TRABALHO 
PARCIAL

Nova lei:
O trabalhador poderá ser pago por 

período trabalhado, recebendo pelas 
horas ou diária. Ele terá direito a fé-
rias, FGTS, previdência e 13º salário 

proporcionais. No contrato deverá 
estar estabelecido o valor da hora de 

trabalho, que não pode ser infe-
rior ao valor do salário mínimo por 

hora ou à remuneração dos demais 
empregados que exerçam a mesma 

função. O empregado deverá ser 
convocado com, no mínimo, três 

dias corridos de antecedência. No 
período de inatividade, pode prestar 

serviços a outros contratantes.

Nova lei: 
Foi criado um termo anual, a 
ser assinado pelo trabalhador 
na presença de um represen-
tante do sindicato, que declara 

o recebimento de todas as 
parcelas das obrigações traba-
lhistas, com as horas extras e 

adicionais devidas.

QUITAÇÃO 
ANUAL

O empregador que dispor do ter-
mo de quitação anual de débitos 
trabalhistas poderá se valer deste 
instrumento para se defender em 

caso de eventual reclamatória 
trabalhista, quando nela haver pe-
didos que já tenham sido objetos 

da quitação dada pelo empregado 
no Termo de Quitação Anual.

Saiba +

DEMISSÃO

Antes da reforma: 
Quando o trabalhador pedia demissão ou era demitido por justa causa, ele 
não tinha direito à multa de 40% sobre o saldo do FGTS nem à retirada do 
FGTS. Em relação ao aviso prévio, a empresa podia avisar o trabalhador 

sobre a demissão com 30 dias de antecedência ou pagar  o salário referen-
te ao mês sem que o funcionário precisasse trabalhar.

Nova lei:
Passa a ser permitida a rescisão de contrato de trabalho quando há “co-
mum acordo” entre a empresa e o funcionário. Nesse caso, o trabalhador 
tem direito a receber metade do valor do aviso prévio, de acordo com o 

montante do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), até o máxi-
mo de 80%, mas não recebe o seguro-desemprego.
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Antes da reforma:
Os juízes estipulavam o valor em ações 

envolvendo danos morais.

Nova lei:
A proposta impõe limitações ao valor a ser 
pleiteado pelo trabalhador, estabelecendo 

um teto para alguns pedidos de indenização. 
Ofensas graves cometidas por emprega-

dores devem ser de no máximo 50 vezes o 
último salário contratual do ofendido.

DANOS MORAIS

TERCEIRIZAÇÃO
Antes da reforma: 

O presidente Michel Temer sancionou o projeto de lei 
que permitia a terceirização para atividades-fim.

Nova lei: 
Haverá uma quarentena de 18 meses que impede que a 
empresa demita o trabalhador efetivo para recontratá-lo 

como terceirizado. O texto prevê ainda que o terceirizado 
deverá ter as mesmas condições de trabalho dos efetivos, 
como atendimento em ambulatório, alimentação, seguran-
ça, transporte, capacitação e qualidade de equipamentos.

Antes da reforma: 
Mulheres grávidas ou lactantes eram proibidas de trabalhar 
em lugares com condições insalubres. Não havia limite de 

tempo para avisar a empresa sobre a gravidez.

Nova lei:
É permitido o trabalho de mulheres grávidas em ambientes 
considerados insalubres, desde que a empresa apresente 

atestado médico que garanta que não há risco ao bebê 
nem à mãe. Mulheres demitidas têm até 30 dias para infor-

mar a empresa sobre a gravidez.

GRAVIDEZ

RESCISÃO CONTRATUAL
Antes da reforma:

A homologação da rescisão contratual era feita em sindicatos.

Nova lei:
A homologação da rescisão do contrato de trabalho pode ser 
feita na empresa, na presença dos advogados do emprega-
dor e do funcionário – que pode ter assistência do sindicato.
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Antes da reforma:
O trabalhador podia faltar a até três audiências judiciais. Os ho-

norários referentes a perícias eram pagos pela União. Além disso, 
quem entrava com ação não tinha nenhum custo.

AÇÕES NA JUSTIÇA

Nova lei:
O trabalhador será obrigado a comparecer às audiências na 

Justiça do Trabalho e, caso perca a ação, arcar com as custas do 
processo. Para os chamados honorários de sucumbência, devidos 
aos advogados da parte vencedora, quem perder a causa terá de 
pagar entre 5% e 15% do valor da sentença. O trabalhador que 

tiver acesso à Justiça gratuita também estará sujeito ao pagamento 
de honorários de perícias se tiver obtido créditos em outros proces-
sos capazes de suportar a despesa. Caso contrário, a União arcará 

com os custos. Da mesma forma, terá de pagar os honorários da 
parte vencedora em caso de perda da ação.

Além disso, o advogado terá que definir exatamente o que ele está 
pedindo, ou seja, o valor da causa na ação.

Saiba +

Haverá ainda punições para 
quem agir com má-fé, com mul-
ta de 1% a 10% da causa, além 
de indenização para a parte 
contrária. É considerada de 
má-fé a pessoa que alterar 
a verdade dos fatos, usar o 
processo para objetivo ile-
gal, gerar resistência injus-
tificada ao andamento do pro-

cesso, entre outros.

Alerta

MULTA
Antes da reforma: 

A empresa estava sujeita a multa 
de um salário mínimo regional, 
por empregado não registrado, 

acrescido de igual valor em cada 
reincidência.

Nova lei:
A multa para empregador que 
mantém empregado não regis-
trado  é de R$ 3 mil por empre-
gado, que cai para R$ 800 para 
microempresas  ou empresa de 

pequeno porte.

A nova lei configura como má-fé 
os seguintes casos:
1) apresentar pedido (reclamação 
trabalhista) ou defesa (contesta-
ção) contra texto expresso de lei 
ou fato incontroverso; 
2) alterar a verdade dos fatos; 
3) usar do processo para conse-
guir objetivo ilegal; 
4) opuser resistência injustificada 
ao andamento do processo; 
5) proceder de modo temerário 
em qualquer incidente ou ato do 
processo; 
6) provocar incidente manifesta-
mente infundado; 
7) interpuser recurso com intuito 
manifestamente protelatório.



04 Reunião interna 
dos funcionários e 

colaboradores do Sindi-
combustíveis Resan, em 
Santos/SP;

10Reunião do GT 
– Áreas Contami-

nadas (DD038), em São 
Paulo/SP;

17 Representando a 
Fecombustíveis, 

reunião na ANP/RJ para 
tratar de assuntos de 
interesse da revenda, no 
Rio de Janeiro/RJ;

26Reunião Extraor-
dinária do Conse-

lho de Representantes 
da Fecombustíveis, em 
Curitiba/PR;

26 a 28 
- 5º 

Encontro Sul Brasileiro 
de Revendedores de 
Combustíveis e Lojas 
de Conveniência e Feira 
EXPOCOM, em Curitiba/
PR;

31Reunião Ordiná-
ria do Conselho 

Regional do Senac, em 
São Paulo/SP.

NOVEMBRO
2ª QUINZENA

Um brinde a você!

Ações / Resan

DEZEMBRO
1ª QUINZENA

Outubro

19

11

30

27

16
24

23

22

18

12

Adelino da Conceição 
Padeiro 
Auto Posto e Centro de 

Conveniência Glicério Santista 
- Santos
 
Nilo Sérgio Ribeiro F. Silva 
Bomba Campo Grande Ltda. 
Santos

Josué Leite de Paula Jr. 
Auto Posto Filadélfia de 
Peruíbe

   
Márcia Mendes Gavazzoni 
Auto Posto Lambari  -  
Miracatu
Morada do Sol Auto Posto  

- Miracatu
Posto de Abastecimento Cento 
e Trinta e Sete - Miracatu
   

Maria Odete Cecília 
Gonçalves Pinto 
Auto Posto Ponto de En-

contro - Iguape

Auto Posto Postal de Iguape 
   

Alexandra Araujo Amaral 
L. de Matos Guedes & Cia - 
Santos
   
Rosa Maria Dutra de 
Almeida 
Auto Posto Agenor de Cam-

pos - Mongaguá
AP Flórida Mirim - Mongaguá
Auto Posto Reobote - Itanhaém
   

Fabiana Tasca 
Auto Posto Búfalo do Vale -  
Pariquera-açu

   
Mauro Sérgio Gonzalez
AP Rede Personalytte - São 
Vicente

Manuel Enriquez Casal 
Rede Clean Car - Santos
   
Aurélio Lopes Rodrigues
Super Posto 200 Milhas  - 
Santos

03

01
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15

07

04

Mariana Martins Rodriguez 
Portal de Santos Serviços e Trans-
portes - Santos
   

Bruno Domingues Rodriguez 
Auto Posto Lunar - Santos
Posto Gaivota - Santos

R & L Conveniência - Santos
   

Fernando Luiz Tasca
Auto Posto Búfalo do Vale - 
Pariquera-açu

   
Antônio Samartins 
Auto Posto Vale do Itariri - 
Itariri

   
Alexandre Ribeiro  
Goldoni 
Conveniência Tropical - Santos

Comércio e Serviços Automotivos 
Tropical - Santos
   

Cristiane Chinelli  
Ignatovitch  
Auto Posto Mathias - Cubatão

Renato Monteiro Diogo
Auto Posto Di Mônaco - Praia 
Grande
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Fique Atento!

  

1 Os consumidores 
de energia terão 
de pagar R$ 16,4 
bilhões para custear 

subsídios e programas sociais 
do governo embutidos na conta 
de luz em 2018, mais que os 
R$ 13 bilhões deste ano.Esse 
aumento deve ter um impacto 
médio de 2,15% nas tarifas 
no ano que vem. O cálculo foi 
feito pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel), que 
apresentou a proposta de orça-
mento da Conta de Desenvolvi-
mento Energético (CDE), fundo 
setorial que é bancado por 
encargo que onera as tarifas.

ENERGIA

3 Quer ficar por dentro das 
principais notícias do setor? 
Além do nosso portal na 
internet (www.resan.com.br) 

acompanhe também a  página no Face-
book. O endereço eletrônico é o: www.
facebook.com/sindicombustiveis.resan.

FACEBOOK

4 A possibilidade de pagar 
boletos vencidos com 
valores abaixo de R$ 2 
mil em qualquer banco foi 

adiada para o próximo ano. A Federa-
ção Brasileira de Bancos (Febraban) 
estendeu o prazo de implementação 
do novo sistema por causa da grande 
quantidade documentos bancários no 
País.

BOLETOS

LOJAS DE CONVENIÊNCIA

5 Informamos que sobre os salários normativos 
vigentes em 31/08/17 deverá ser aplicado, 
a partir de 01/09/17 o percentual de 1,73%  
para os empregados da categoria Estacio-

namentos, com base territorial em Guarujá/SP, Praia 
Grande/SP, Santos/SP e São Vicente/SP. O valor da PLR 
a partir de 01/09/17 passa a ser de R$ 517,76, a ser pago 
em 2 parcelas de R$ 258,88 cada, nas datas de venci-
mento dos pagamentos dos salários de fevereiro e agosto 
de 2018. Para mais informações, acesse: http://www.
resan.com.br/noticias-integra/acordo-estacionamentos/

ESTACIONAMENTOS

6O Sindicombustíveis Resan informa a todas as 
empresas que possuem lojas de conveniência com 
CNPJ diferente do posto revendedor que somos 
oficialmente o sindicato patronal representante das 

lojas de conveniência da Baixada Santista, Litoral Sul e Vale do 
Ribeira. Esclarecemos que ainda estamos em fase de nego-
ciações com o sindicato dos empregados (SINTHORESS) para 
fecharmos e assinarmos a convenção coletiva da categoria. As-
sim sendo, recomendamos que não seja aplicado nenhum tipo 
de reajuste salarial até que a convenção coletiva seja assinada 
pelo Resan com o sindicato dos empregados.

NOVA PROVETA

7  A Fecombustíveis, o Sin-
dicom e o Brasilcom se 
uniram para combater o 
roubo de carga de com-

bustíveis no País. A ideia é reunir os 
dados estatísticos tanto da revenda 
como da distribuição para ter uma 
dimensão do quanto o mercado de 
combustíveis tem sido afetado com 
este tipo de crime. Anote o número 
do  disque-denúncia caso tenha seu 
caminhão-tanque roubado: 0800 
2216695.

DISQUE-DENÚNCIA HÍBRIDO/ETANOL

9 No dia 5 de novembro, os 
preços do gás de cozinha 
para uso residencial em boti-
jões de até 13 kg (GLP P-13) 

aumentaram 4,5% nas refinarias. Se-
gundo a Petrobras, a causa principal 
do reajuste é a “alta das cotações do 
produto nos mercados internacionais, 
influenciada pela conjuntura externa 
e pela proximidade do inverno no he-
misfério norte”. A variação do câmbio 
também contribuiu para o aumento.

GLP

2 A exigência do Inme-
tro pelo novo modelo 
de proveta de 100 
ml, utilizada para 

assegurar a qualidade metroló-
gica dos resultados dos testes 
de medição do teor de etanol 
anidro à gasolina, realizado nos 
postos de combustíveis, entra em 
vigor em 4 de dezembro. O prazo 
anterior (4 de junho de 2017) foi 
contestado porque muitos postos 
não conseguiram se adaptar às 
novas exigências, principalmente 
pelo baixo número de fabricantes 
ofertantes do produto.

8 O presidente da Toyota 
na América Latina e 
Caribe, Steve St. Angelo, 
confirmou em 24 de outu-

bro que pretende lançar no Brasil 
um carro híbrido que também 
aceita etanol. Os híbridos aliam 
diferentes tipos de propulsão, 
por exemplo, um motor elétrico 
e outro a combustão, que podem 
trabalhar juntos ou separados 
para reduzir o consumo de com-
bustível.





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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Financiamento

Q A ordem é economizar energia e reutilizar 
água. Investir em sustentabilidade deixou de 
ser um luxo para se tornar uma necessidade 

nos negócios. O empresário que opta por pro-
cessos mais limpos mostra que possui respon-
sabilidade ambiental. E, ao reduzir os impactos 
no planeta, agrega valor aos seus produtos e 
consequentemente à sua marca perante os 

clientes. Mas é só isso o que interessa? 

Não!

Quando se fala em reforma ou modernização, 
muitas empresas adiam projetos diante da falta de 
capital ou dos altos juros dos financiamentos. A boa 
notícia, entretanto, para quem quer instalar novas 
máquinas ou desenvolver projetos que contribu-
am para a preservação ambiental são as linhas 
de crédito com taxas baixíssimas oferecidas pela 
Desenvolve SP, instituição financeira do Estado de 
São Paulo que trabalha somente com pequenas e 
médias empresas. 

No caso de postos de combustíveis, lojas de con-
veniência e outras empresas representadas pelo 
Sindicombustíveis Resan, até mesmo a 
substituição de lâmpadas comuns por led, 
sistemas de refrigeração e até a troca de 
equipamentos por modelos que tragam 
impacto ambiental, podem ser financiadas 
com benefícios.

O programa sustentável da Desenvolve 
SP conta com três linhas: Economia Ver-
de, Economia Verde Máquinas e Projetos 
de Eficiência Energética (veja abaixo). 
Nas duas primeiras, a participação do 
banco cobre até 100% do valor dos itens 
financiáveis. 

SP tem linhas de 
crédito até para 

troca de lâmpadas
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D
O que financiar?
Donos de postos de combustíveis ou lojas de conveni-
ência podem investir em ampliações e modernizações 
da estrutura, além de adquirir máquinas e equipamen-
tos. Dentre as linhas citadas acima, destacamos alguns 
itens financiáveis. A lista completa está disponível no 
site www.desenvolvesp.com.br
- Compra e instalação de equipamentos para produção de 
energia renovável, como placas solares e aerogeradores; 
- Instalação de equipamentos que reduzam o consumo 
energético; 

- Sistemas que visem a melhoria da iluminação e refri-
geração;
- Edificações com condicionamento de ar e geração 
distribuída de redes elétricas inteligentes. 

Simulador
No site http://www.desenvolvesp.com.br/empresas/
simulador/ é possível simular, de forma fácil e rápida, o 
seu financiamento e visualizar na hora as taxas e ca-
rências. Você pode escolher entre: “Para sua empresa 
inovar”, “Para sua empresa crescer”, “Para equipar sua 
empresa”, “Para o dia a dia da sua empresa”, “Projetos 
Sustentáveis” e “Para a sua empresa exportar”. 

2,5 
bilhões de reais 
foram emprestados 
pela Desenvolve SP 
em mais de 3.580 

operações de crédito

Crédito Digital é 
opção para quem 
quer agilidade

A Desenvolve SP conta com 
diversos programas de finan-
ciamento. Contudo, há uma 
modalidade de financiamento 
que utiliza, de forma pioneira, a 
certificação digital E-CNPJ para 
autenticar a operação e liberar 
o dinheiro em até dois dias úteis 
para empresas de pequeno porte 
que precisam] de capital de giro.
Seja para recomposição de 
estoques, compra de produtos 
ou reformas emergenciais, o 
“Crédito Digital” tem por objetivo 
desburocratizar o acesso ao fi-
nanciamento. Este sistema utiliza 
a certificação digital em conjunto 
com dados da SEFAZ, JUCESP, 
BACEN, SERASA e PGDAS 
para verificar as informações e li-
berar o dinheiro de forma rápida. 

Quem pode solicitar?
Empresas paulistas inscritas no ICMS, por 
meio da Certificação Digital E-CNPJ, com 
faturamento anual entre R$ 360 mil e R$ 16 
milhões. O valor a ser financiado é de no 
mínimo R$ 20 mil e máximo de R$ 200 mil, 
com juros a partir de 1,13% ao mês (TJLP 
+ 7,5% ao ano). O prazo para pagamento é 
de 36 meses, com carência de 3 meses.

300 
milhões de reais

é o faturamento máximo 
anual para as empresas 

interessadas em uma 
das linhas de crédito 
com taxas especiais

Passo a passo para 
obter Crédito Digital

1. Acesso
Entre em Solicitações Online e escolha a 
opção “Incluir novo usuário”. Preencha o 
documento, informando um e-mail pelo 
qual você receberá as orientações para 
efetivar o cadastro e gerar login e senha.
2. Cadastro
Após receber os dados de acesso 
em seu e-mail, entre novamente no 
Solicitações Online, clique na aba 
“Cadastro” e preencha todas as 
informações de identificação das 
seções “Pessoa Física” e “Pessoa 
Jurídica”. Será necessário também 
anexar documentos digitalizados.
3. Faça sua solicitação
Clique na aba “Pedidos de Financia-
mentos”, escolha a opção “Capital de 
Giro” e informe o código de entidade 
de classe “1002 Crédito Digital”. 
Conclua com a inclusão do E-CNPJ 
de sua empresa. A aprovação ocorre 
em até 2 dias úteis. 
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Revenda

Para driblar a crise, a opção en-
contrada pela revendedora Maria 
de Lourdes Aparecida Masiero 
Ribeiro, do Auto Posto Pedro Lessa, 
foi investir no Pit Stop Skol. É um 
modelo de vendas de cerveja gelada 
num contêiner, que precisa de, no 
mínimo, 27 m² para ser instalado 
numa área inativa do posto. “Perde-
mos quase 20% da galonagem nos 
últimos tempos. Para agregar valor 
ao negócio, investi em algo que o 
retorno é certo”. Só no primeiro mês, 
mais de 150 caixas de engradados 
de cerveja dos mais variados rótulos 
foram vendidas no posto, sem que a 
revendedora fizesse qualquer tipo de 
propaganda. 

“No verão, vai funcionar 24 horas por 
dia. Se o cliente traz o vasilhame, a 
cerveja custa R$ 1,99 de 300 ml e 

R$ 7,50 o litrão de Brahma ou Skol. 
Muita gente que recebe visita em 
casa de surpresa, ou vai fazer uma 
reunião com os amigos, passa aqui 
e abastece o carro. O preço é muito 
competitivo. Acabou aquela história 
de enfrentar filas enormes dentro do 
supermercado para comprar cerveja”. 

Criatividade: segredo para o sucesso

Contra corrupção
O procurador Deltan Dallagnol, coordenador da Força 

Tarefa Lava Jato no Ministério Público Federal em Curitiba, 
falou sobre combate à corrupção aos revendedores que 

participaram da ExpoCom, feira de negócios que integrou 
a programação comemorativa dos 60 anos do Sindicom-

bustíveis-PR. Na foto abaixo, Dalagnol está ao lado do 
presidente do Resan, José Camargo Hernandes. 

3ª loja mais 
bonita do 
Brasil
Inaugurada em 
dezembro do ano 
passado, a loja de 
conveniência do 
Auto Posto Arrastão, associada ao Sindicombustíveis Resan, 
ficou em 3º lugar na 19ª edição do Concurso Posto Mais 
Bonito do Brasil 2017, na categoria Loja de Conveniência.
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