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Em 2018, bombas de combustíveis 
estarão na mira da fiscalização

Bandeira Branca
Segundo ANP, quase 41% dos 
postos revendedores no Brasil 
são independentes. Eles são 
responsáveis por 25,9% da 
gasolina vendida no País.
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José Camargo Hernandes
Presidente do Resan

“O sol voltará a brilhar”

O

Editorial

O que precisa mudar no mercado? Como ajudar 
a revenda? Quais os impactos a médio e longo 
prazos da nova política de preços da Petrobras 
no comércio de combustíveis? As fraudes volu-
métricas são as responsáveis pela grande varia-
ção de preços existentes no varejo? As compa-
nhias vão manter a política injusta e sem critérios 
claros de precificação de produtos? Os postos de 
redes, bem como supermercados, continuarão 
beneficiados, assim como os grandes consumi-
dores (PA´s)?

São tantas as perguntas sem respostas que se 
torna difícil fazer uma análise do que enfrenta-
remos pela frente. 

Uma coisa é certa: continuaremos a ser um dos se-
tores econômicos mais fiscalizados, mais tributados 
e com mais obrigações a cumprir seja nas áreas 
ambientais, contábeis, tributárias ou trabalhistas. 

Em 15 dias, entre novembro e o início de dezem-
bro, participei de duas reuniões em São Paulo 
como presidente do Sindicombustíveis Resan. A 
primeira sobre um novo sistema de fiscalização 
on-line das vendas de combustíveis. A Fazenda 
Paulista já definiu prazos para a implantação de 
um modelo de equipamento capaz de informar ao 
Fisco o volume de produtos que passarem pelo 
bico da bomba. Duas semanas depois, veio o 
convite para um encontro para discutir um dispo-
sitivo “inviolável” contra as fraudes volumétricas.

Não que estejamos contrários ao avanço da tec-
nologia. Longe disso. Mas estamos, sim, satura-
dos com 1001 despesas que chegam e oneram 
a  revenda. É esse mesmo empresário que está 
assustado com a queda brutal nas vendas, com a 
concorrência desleal que só cresce e com a falta 
de perspectivas diante de um mercado controla-
do por poucas - mas gigantes - forças.

Em muitas conversas Brasil afora vejo que a si-
tuação não é exclusiva dos paulistas e muito me-
nos das empresas que estão na Baixada Santista 
e Vale do Ribeira. Há uma crise generalizada que 
vem empurrando o revendedor para caminhos 
alternativos em busca da sobrevivência.

Foi de uma conversa assim que surgiu a pauta do 
crescimento da figura bandeira branca na revenda 
nacional. O depoimento de um dos nossos asso-
ciados à equipe de jornalismo traduz a realidade 
cruel do dono do posto. Depois de 30 anos ele se 
sente expulso de sua antiga companhia e envere-
da pela indpendência em busca da sobrevivência.

O Resan tem estimulado todos seus colaborado-
res e prestadores de serviços a encontrar alter-
nativas para oferecer ao associado chances de 
economia entre os custos inerentes à atividade. 
Um exemplo é a análise tributária que a Plumas 
tem feito durante seus plantões quinzenais no 
sindicato. Também temos firmado convênios com 
empresas com oferta de serviços com melhores 
taxas e margens. 

No mais, aproveito este último editorial do ano, para 
desejar a você e a seus familiares um 2018 muito 
diferente dos últimos anos que vivemos. Têm sido 
períodos difíceis, desestimulantes, mas também de-
safiadores. Tenho dito que os que se reestruturaram 
e, principalmente, se reinventaram serão aqueles 
que mais rapidamente sairão desta crise.

Ninguém mais duvida que combustível não pode 
e não será nossa principal fonte de receita. Os 
serviços agregados cada vez mais apontarão no 
topo das planilhas financeiras. Faça desta certe-
za sua realidade no próximo ano. Encontre seu 
nicho de mercado e trabalhe arduamente. 

Boas festas a todos e um Ano Novo de muito 
sucesso, saúde e paz!
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Revenda

Em 2016, um a cada quatro litros de gasolina 
vendidos no Brasil saiu das bombas de um posto 
bandeira branca. O percentual exato é de 25,9%. 
No ano anterior, 21,9% do mercado de gasolina 
estavam sob domínio dos postos independentes. 

No biodiesel e no etanol, o volume de vendas 
nestes estabelecimentos também cresceu de 
16,4% para 19,5% no diesel e de 11,4% para 
14% no etanol hidratado. 

Os dados são da Federação Nacional das Distribui-
doras de Combustíveis, Gás Natural e Bicombus-
tíveis (Brasilcom), entidade que reúne 42 distribui-
doras de combustíveis, algumas com lubrificantes 
de marca própria, com presença em 24 estados 
(exceto AP e RR), além do Distrito Federal.

O desempenho dos postos que não têm contrato 
de exclusividade com uma única companhia foi 
maior do que o resultado geral de vendas dos 
combustíveis no País em 2015. Isso porque nes-
tes dois anos, a ANP apontou um crescimennto 
de 4,57% na comercialização de gasolina e 
queda de 5,13% no diesel. 

Em entrevista a Postos & Serviços, o diretor insti-

tucional da Brasilcom, Sérgio Massillon, se mostra 
confiante quanto ao novo momento vivido pela 
revenda independente do País que chegou ao 
final do ano passado com 40,94% do mercado. Ou 
seja, dos  41.829 postos credenciados na ANP em 
2016, 17.128 eram bandeira branca. No Estado de 
São Paulo, 3.807 dos 9.102 postos, segundo Anu-
ário Estatístico 2017 da ANP, não estavam ligados 
a uma das quatro grandes distribuidoras neste 
mesmo período. Ou seja, 41,82% dos revendedo-
res paulistas compram combustíveis livremente.

Em 2015, no Brasil, 39,7% dos postos não 
tinham bandeira, situação que representava 40% 
da revenda paulista naquele ano. Os motivos 
que têm levado empresários do varejo à livre 
concorrência são inúmeros, mas é a concor-
rência a mola propulsora deste movimento pela 
livre gestão. 

Para Massilon, a “maturidade do mercado com 
a maior competitividade de fornecedores” deu 
à revenda conviccção de que é possível “admi-
nistrar seu negócio com a mesma competência, 
contudo com maior ganho, independente de 
quem seja seu fornecedor”.

Bandeira branca, sim, senhor!
Segundo ANP, quase 41% dos postos revendedores no Brasil são independentes

Dos  41.829 postos credenciados na ANP 
em 2016, 17.128 eram bandeira branca
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Pelos registros da ANP, 153 
distribuidoras estão autorizadas a 
operar no Brasil, segundo cadas-
tro atualizado em 19 de novembro 
deste ano. No entanto, 104 delas 
realizaram compras de deriva-
dos de petróleo de produtores ou 
importadores no mês de outubro. 
Destas, 42 (ou 40%) são associa-
das da Brasilcom.

Massillon acredita que esse 
processo vem ganhando força 
com a nova política de preços da 
Petrobras, que desde julho ado-
ta reajustes diários baseados na 
cotação internacional do petróleo. 
Isso porque o mercado deixa de 
estar atrelado à “tutela” da estatal. 

Liberdade de gestão
Fernando Gadanha, do Auto Posto 
Malibu, em Santos, é um exemplo 
de revendedor que deixou uma 
grande companhia após muitos 
anos de contrato de exclusividade. 
“São 30 anos no mercado, sempre 
carregando uma bandeira. Está 
sendo difícil tirar o vínculo, mas o 
consumidor não tem mais precon-
ceito. Ele quer preço”, analisa. 

Apesar da decisão difícil por repre-
sentar mudança radical na forma 
de administrar o posto, Gadanha 
conta que foi “empurrado” para fora 
da sua antiga distribuidora. “Em-
bora tenha a vantagem de ser livre 
para procurar o melhor negócio, 
o que nos empurra mesmo para a 
bandeira branca é o preço leonino 
das companhias. É uma questão de 
sobrevivência”.

Ele cita ainda a concorrência desle-
al provocada pelas próprias compa-
nhias que se associaram aos hiper-
mercados e a existência de redes 
inidôneas, vendendo produtos pra o 
consumidor abaixo do preço mínimo 
de compra pelo próprio posto.

Confira a seguir os principais 
trechos da entrevista com o diretor 
institucional da Brasilcom:

 
Qual o principal objetivo da Brasilcom?
Desde sua fundação (em abril de 2016), a Brasilcom esteve à frente 
de várias lutas para melhorias do mercado, com proposições claras 
e objetivas em diferentes áreas como abastecimento, biocombustí-
veis, exploração e produção, fiscalização, gás natural, qualidade e 
segurança operacional.  A associação teve participação decisiva junto 
ao Ministério de Minas e Energia (MME) na construção do modelo 
de leilão do biodiesel, utilizado até hoje. Também se destacou pela 
participação ativa nos debates da desregulamentação do setor, que 
permitiu a entrada de novas distribuidoras; a atuação na revogação 
dos dispositivos legais que proibiam o posto revendedor de comprar 
livremente de qualquer distribuidora; no estabelecimento da Petrobras 
como única substituta tributária para o recolhimento do ICMS; na mu-
dança da sistemática de repasse ao produtor do subsídio do álcool; na 
liberação dos preços de combustíveis, e na desequalização gradativa 
do preço do óleo diesel.  A Brasilcom 
participa ativamente do Programa 
Combustível Brasil e da discussão 
do Programa RenovaBio, além de 
ser membro permanente do Fórum 
de Transporte de Cargas Líquidas 
do Ministério dos Transportes. 

“O revendedor pode ser 
competitivo e garantir, 

com sua história, controles 
e processos”

Sérgio
Massillon, 

diretor insti-
tucional da 
Brasilcom 
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Quais desafios para as distribuido-
ras que são afiliadas à entidade?

Nossos desafios empresariais são 
hercúleos. São eles a manutenção 
da competitividade diante do novo 
cenário de abastecimento nacional, 
o enfrentamento a atividades ilegais 
e imorais que ainda existem em 
nosso mercado e a constante bus-
ca por estar atualizado e superando 
as expectativas de nossos clientes. 
Institucionalmente pretendemos 
permanecer atuantes, trabalhando 
junto aos órgãos governamentais 
e ANP pela modernização das 
normas que regem o mercado de 
combustíveis.

A Brasilcom faz parte do Movi-
mento Combustível Legal?

O MCL é um movimento da socie-
dade, alinhado com o novo Brasil 
que queremos construir. O movi-
mento busca resgatar a legalidade 
e a ética, condições fundamentais 
para que nosso mercado e nosso 
país possam crescer e ter o de-
senvolvimento econômico, social, 
moral e humano que merecemos. 

Há alguma pesquisa da Brasil-
com sobre o que pensa o consu-
midor dos postos que não são 
embandeirados? É histórica a 
associação de qualidade apenas 
aos postos com bandeira...

Não temos pesquisa sobre este 
tema. Porém, mundialmente en-
xergamos marcas independentes, 
muitas vezes, mais reconhecidas 
regionalmente que as grandes 
marcas. No Brasil este fenômeno 
começa a aparecer. O revendedor 
inicia um processo de consolidação 
de suas marcas, sabendo que pode 
ser mais competitivo e garantir, com 
sua história, controles e processos, 
um produto e um serviço de quali-
dade premium e sendo reconhecido 
por isto em sua região ou área de 
influência. Atualmente enxergamos 

marcas fortes, de revenda, em 
inúmeros estados. Isto demons-
tra mais uma vez que há uma 
maturidade e um sopro forte de 
empreendedorismo e mudança 
neste mercado.

Como o revendedor bandeira 
branca pode se certificar de 
que a distribuidora da qual ele 
compra ou tem intenção de 
comprar não está envolvida 
com sonegação de impostos 
ou outras fraudes?

Quanto à sonegação fiscal, o pre-
ço é sempre a melhor referência, 
pois num mercado onde existem 
poucos produtores, não podem 
ocorrer milagres. No caso do eta-
nol, em alguns estados, é possí-
vel conferir se a distribuidora não 
se encontra em regime especial 
de recolhimento de ICMS e, caso 
esteja, o revendedor tem o direito 
e a obrigação de solicitar as guias 
de recolhimento.

Como o revendedor pode se 
precaver de problemas e se 
certificar que o PIS/Cofins, 
ICMS ou Cide foram recolhidos 
pela empresa?

Desconfiar de preço muito abaixo 
dos outros fornecedores, verificar 
se a distribuidora não se encontra 
em regime especial em seu esta-

do e onde foi carregado o produto, 
pois, em geral, o sonegador contu-
maz carrega o etanol na usina e já 
leva diretamente para o revende-
dor, sem passar por uma base de 
distribuição.

Quais empresas associadas 
à entidade atuam na base do 
Sindicombustíveis Resan?

As seguintes associadas possuem 
operações comerciais no Estado 
de São Paulo: Acol, AleSat, Cia-
petro, Idaza, Petroluz, Petronac, 
Potencial, Redepetro, Rio Branco, 
RM Petróleo, Royal FIC, Ruff, Ru-
mos, Small, Terrana, Torrão, Tower, 
Triângulo e Zema

Qual sua avaliação sobre a po-
lítica atual de preços da Petro-
bras, com os ajustes diários no 
preço da gasolina e diesel?  

A Associação Brasilcom não mo-
nitora nem tem acesso aos preços 
das empresas, nem às suas 
decisões estratégicas e táticas.  
Cada uma tem sua política própria 
em relação aos seus clientes. 
Desta forma, fica prejudicado 
qualquer comentário ou opinião 
acerca do tema preços. Mas, de 
maneira genérica, a nova política 
de preços da Petrobras, segundo 
comentaristas do setor, é positiva, 
pois com a variação diária o preço 
passa a ser tratado como é feito 
no mercado mundial.  A revenda, 
e por consequência toda socie-
dade, sofre os efeitos sentidos no 
mundo todo: preços que não são 
controlados pelo estado, estoques 
e estratégias diferentes em cada 
empresa e em cada elo da cadeia 
de fornecimento e, especialmente, 
um mercado pronto para a con-
corrência. Estima-se que sem esta 
mudança o Brasil não poderia dar 
o necessário passo para a moder-
nização do mercado de combus-
tíveis e para o acesso a novos 
agentes supridores.

“Apoiamos ações de 
fiscalização e combate 
a fraudes para asse-
gurar a defesa sem 
trégua da livre con-

corrência, da transpa-
rência e da isonomia 
entre os agentes de 

mercado”,
Sérgio Massillon,

Diretor institucional da Brasilcom, 
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É mito dizer que as empresas que 
optam pela tributação com base no 
Lucro Real são mais fiscalizadas 
pela Receita Federal. A garantia é 
da gerente comercial da Plumas 
Assessoria Contábil, Daniela De 
Paula,  que há um ano é respon-
sável pelos plantões quinzenais 
realizados na sede do Sindicombus-
tíveis Resan.

As vantagens de se apurar o melhor 
modelo de tributação para a empresa 
se resumem à economia no paga-
mento de impostos. Um revendedor 
de Santos, por exemplo, que viu seu 
faturamento cair drasticamente, dei-
xou de pagar R$ 8 mil em Imposto de 
Renda e Contribuição Social apenas 
alterando o regime de tributação de 
Lucro Presumido para Lucro Real. A 
contabilidade é simples. Neste caso, 
como estava operando em prejuízo, o 
empresário não tinha o que devolver 
ao governo. 

“Muitos empresários têm medo do 
Lucro Real até por uma questão de 
cultura, pois está é a informação que 
eles sempre receberam, ou seja, 
que este tipo de regime tem mais fis-
calização. Trabalhamos com postos 
há 32 anos e a maioria dos nossos 

clientes é optante pelo Lucro Real. A 
questão é inversa: para o Lucro Real 
ser viável é necessário um trabalho 
maior da contabilidade”.

Um outro ponto importante é a 
necessidade de se avaliar antes de 
janeiro qual o melhor regime tributá-
rio a ser adotado pela sua empresa. 
Em muitos casos, diz Daniela, a 
mudança de um para outro pode re-
duzir a carga tributária em até 70%. 

Crise
Com base nos dados apurados 
pela Plumas, é possível dizer que 
a crise econômica provocou, nos 
últimos dois anos, uma perda 
média na revenda entre 40% e 
até 50% do volume de vendas. 
“Postos que vendiam 500 mil 
litros estão vendendo, hoje, 250 
mil litros. Ou seja, se há dois 
anos o revendedor optava pelo 
Lucro Presumido por que vendia 
muito bem, hoje a realidade é 
outra. Ele pode estar operando 
no prejuízo e a contabilidade da 
empresa deve acompanhar esta 
mudança, sugerindo o melhor 
regime de tributação para ajuda-
-lo a se manter no negócio”.

Lucro presumido

Lucro real

 

O que é o Lucro Real 
e Lucro Presumido? 

 
No Lucro Real, o contribuinte 
vai pagar o Imposto de Renda 
de Pessoa Jurídica (IRPJ) e a 

Contribuição Social sobre Lucro 
Líquido (CSSL) sobre a realida-
de da empresa. A contabilidade 

deve apurar a receita de vendas, 
deduzir os custos de aquisição 
das mercadorias  e todas as 

despesas permitidas para então 
chegar ao Lucro Real e aplicar 

às alíquotas do IRPJ e CSSL. Ou 
seja, se não der Lucro não paga 

Imposto.
 

No Lucro Presumido, o Fisco 
utiliza a receita de vendas e aplica 

o percentual estipulado para 
cada tipo mercadoria. No caso do 
combustível, a alíquota é de 1,6 % 
sobre o total das vendas, A partir 
daí aplica-se as alíquotas do IR e 
CSSL (24%) e já são gerados os 

Darfs para pagamento, sem dedu-
zir  os custos e despesas, ou seja, 
se der prejuízo vai ter que pagar 

imposto da mesma forma.

Que 
caminho 
seguir?
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Qual a apuração mais indicada para postos de combustíveis?
Para a grande maioria dos postos com galonagem média de até 400 mil 

litros por mês, dependendo da sua margem de lucro, e do volume de des-
pesas, o melhor regime de tributação sem dúvida é o Lucro Real. O Lucro 
Presumido costuma ser viável para postos com uma galonagem muita alta, 

acima de 500 mil litros, geralmente os postos de rodovia.
 

A cada 15 dias, a Plumas faz plantão gratuito na sede do Resan. Se você 
tem dúvidas, ligue para nossa secretaria (13) 3229-3535.

Por que fazer o planejamento 
tributário no final do ano?

A opção pelo regime de tributação para 2018 deve ocorrer 
no mês de janeiro para quem optar pelo Lucro Real Mensal; 
e até 31 de março para os optantes do Lucro Real Trimestral

Daniela De Paula é gerente comercial 
da Plumas Assessoria Contábil

A parceria firmada entre 
o Sindicombustíveis 
Resan e a Ticket Servi-
ços S/A, fornecedora de 
cartões de vale-refeição, 
completou um ano 
agora em novembro. A 
Tupy Cesta Básica é a 
empresa credenciada 

para a comercialização dos benefícios na base do Resan. 

Pelo acordo coletivo das categorias representadas pelo 
sindicato, o vale-refeição não pode ser pago em dinhei-
ro. A opção do repasse em espécie ao trabalhador pode 
configurar complemento de salário e, consequentemente, 
sujeitar a empresa ao recolhimento de INSS, FGTS e das 
demais obrigações anexas às folhas salariais e também 
no Imposto de Renda da empresa.

Segundo Avelino Santos, proprietário da Tupy Cesta Básica, 
associados Resan usufruem de condições comerciais es-
peciais. “Os benefícios são imediatos e com taxa de adesão 
zero”. O valor do VR por dia trabalhado, segundo a conven-
ção coletiva, é de R$ 17,50. “Ou seja, ele multiplica pelos 
dias trabalhos, efetua o pagamento e o valor cai diretamente 
no cartão dos funcionários, sem pagar nada a mais por isso”.

O agendamento da visita de um representante da Tupy 
deve ser feito pelo telefone (13) 3222-3061, ou pelo what-
sapp (13) 97405-1205.

Convênio oferece condições 
especiais para associados
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Fazenda apresenta sistema 
de pulsos elétricos nas bombas

Sistemas

AAté meados de 2019, as bombas dos postos de 
combustíveis do Estado de São Paulo com cadastro 
ativo na Secretaria da Fazenda do Estado estarão 
operando com do Sistema de Autenticação e Trans-
missão de Registros de Pulser Eletrônicos (SAT- 
RP-e). Na prática, toda gasolina, diesel e etanol que 
sair pelo bico do equipamento será computado pelo 
Fisco em tempo real. 

O equipamento que será instalado nas bombas de 
abastecimento foi apresentado ao mercado no dia 
17 de novembro pela Secretaria da Fazenda do Es-
tado (Sefaz). O sistema estará interligado ao pulser, 
transformando o volume de produto comercializado 
em pulsos elétricos. 

No encontro com empresários do setor de varejista de 
combustíveis, fabricantes de bombas, desenvolvedo-
res de sistemas e órgãos reguladores e fiscalizadores 
como Ipem e Inmetro, técnicos da Sefaz disseram que 
o Estado publicará em janeiro de 2018 a portaria CAT 

com a obrigatoriedade de adoção do SAT-RP-e pelos 
postos, além da especificação técnica dos equipa-
mentos, proibição de instalação de bombas mecâni-
cas e o cronograma de três anos para substituição 
das bombas mecânicas ainda em operação.

Desenvolvido em parceria com a Universidade de São 
Paulo (USP), o equipamento tem como principal meta 
combater a sonegação e fraudes nas bombas medi-
doras, assegurando a concorrência leal no setor. 

Segundo Marcelo Henrique Yasuda Ketelhuth, 
diretor-adjunto da Diretoria Executiva da Administra-
ção Tributária (DEAT), o SAT-RP-e é uma solução 
inovadora e necessária para a fiscalização. “Precisa-
mos separar o bom contribuinte daqueles que estão 
sonegando impostos ou realizando comércio irregu-
lar. Monitoraremos todas as operações de saídas de 
combustível líquidos ocorridos a partir das bombas, 
além de transmitir, de forma rápida, segura, remota e 
automática, todos estes dados para a Sefaz”.
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Segundo Vidal Augusto 
Zapparoli Castro de Melo, 
coordenador técnico do 
GAESI – Gestão em Au-
tomação e Tecnologia da 
Informação, da USP, e um 
dos desenvolvedores do 
projeto, o SAT será instala-
do na cabeça das bombas 
de combustíveis e estará 
vinculado aos pulsers do 
medidor. 

“O objetivo é que se escute 
todos os pulsos e envie 
as informações à placa 
mãe. Ao final do abasteci-
mento, ele registra o dia e 
horário da operação, gera 
uma sequência numérica 
e transmite num arquivo 
de XML com assinatura 
digital para a Sefaz”.  Caso 
esteja sem internet, no 
momento da operação, o 
aparelho registra tudo na 
memória interna e quando 
a conexão foi retomada, as 
informações são enviadas 
sem intervenção humana.

É necessário que o pos-
to possua comunicação 
ethernet e fonte de energia 
externa. Após a instala-
ção física e lógica do SAT, 
é feita uma aferição do 
equipamento. “O proces-
so de instalação deve ser 
feito pelos fabricantes de 
bomba, desde que creden-
ciados pela Sefaz e pelo 
Ipem. Eles poderão exigir 
das empresas de instala-
ção autorização específica 
para a adaptação do SAT 
em seus produtos”.

O SAT é um equipamento 
blindado e, caso alguém 
tente perfurá-lo ou abri-lo, 
ele se autodestrói.

Resultados  
do piloto
Instalado em um posto 
da Capital, a precisão do 
volume medido entre o SAT 
e a bomba foi de 99,96%.  
“Não interferiu nas funções 
metrológicas da bomba e 
teve completa compatibi-
lidade com a operação do 
posto”.

Valores
O custo estimado para 
cada SAT é de R$ 900 
para uma bomba com 
quatro bicos. “A quan-
tidade de bicos que um 
SAT controla é uma 
decisão do fabricante do 
equipamento”.

Cronograma 
(sugerido pela Sefaz)

- Janeiro 2018: publicação 
da portaria CAT; obriga-
toriedade do SAT-RP-e; 
especificação técnica dos 
equipamentos; proibição de 
instalação de bombas me-
cânicas; prazo de três anos 
para troca das bombas 
mecânicas.

- Janeiro 2019: equipa-
mentos disponíveis no 
mercado para instalação e 
modelos de bomba homo-
logados; adesão de postos 
voluntários.

- Julho 2019: proibição 
de venda de bombas sem 
SAT-RP-e; cronograma 
escalonado para adesão 
de postos com base no 
volume de vendas.

- Janeiro 2021: universali-
zação da instalação.

Como funcionará? Ipem x Sefaz
Segundo o diretor técnico do Ipem-SP, João Carlos 
Barbosa de Lima, os fraudadores se sofisticaram de 

tal forma que “hoje temos evidências de que o pulser 
está sendo trazido já com a possibilidade de fraude 

de programação. Se o pulser for fraudado, na hora de 
transmitir a informação do abastecimento, o que será 
repassado à Sefaz? A Fazenda receberá a informação 

de 100 litros, mas o consumidor recebeu 90 litros. 
Não sei se terá um protocolo de comunicação do 

pulser até o sistema”, disse ele durante a audiência 
promovida pela secretaria.

A resposta foi dada por Vidal Augusto Zapparoli Castro 
de Melo, coordenador técnico do GAESI – Gestão em 

Automação e Tecnologia da Informação, da USP:
“O que a gente identificou no projeto é que não existe 
tecnologia que impeça a fraude. Podemos implantar 

o sistema em todas as bombas e, no final de semana, 
o posto trocar o equipamento, colocar uma mecânica 
e fazer a venda. A fraude é ação humana, e não tem 

tecnologia que a impeça. A estratégica de ação da Sefaz 
é trabalhar com aprendizado de máquina e dados. Temos 
gráficos gerados do posto-piloto a respeito dos abasteci-
mentos medidos pelo SAT. É possível verificar, por exem-

plo, que teve um dia com volume discrepante – numa 
sexta-feira de Carnaval. A Sefaz, então, irá cruzar essa 
informação com clima, feriado, outras bases de dados, 

notas fiscais de entrada de combustível e, em cima des-
ses dados, gerar alertas de possíveis indícios de fraude. 

Se um pulser for adulterado, vai acontecer a mesma 
coisa. O SAT vai mandar a informação para a secretaria, 

que irá cruzar os dados e gerar possíveis indícios.

Já Luiz Claudio Rodrigues de Carvalho, cordenador 
da Administração Tributária da Fazenda de SP, diz que 
o “fisco trabalha com inconsistência de dados, com 

auditoria. Em cima das divergências, pede explicação 
ao contribuinte e, se não explicar, constata a infração. 

Não temos a pretensão de evitar a fraude. Uma vez 
operando este sistema poderemos analisar o com-

portamento dos postos na região e em um posto que 
divirja dos demais”.

“De maneira nenhuma o Ipem está querendo questionar 
o projeto. Só que temos a obrigação também de alertar o 
mercado sobre o que pode acontecer. Hoje encontramos 

até placa de pulser falsa no posto, controlada remotamen-
te. Ele só mexe na fraude quando vem a fiscalização”, dis-
se o presidente do Ipem, Guaracy Fontes Monteiro Filho. 
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As fraudes volumétricas que se espalham pelo mercado 
de combustíveis de todo o País, com desvios de produtos 
na hora do abastecimento de veículos, estão na mira da 
Câmara dos Deputados. No dia 4 de dezembro, o deputa-
do Nelson Marquezelli (PTB/SP), integrante da Comissão 
de Viação e Transporte da Casa, reuniu representantes 
da revenda, fabricantes de bombas de combustíveis, 
ANP, Ipem e Inmetro, em São Paulo, para apresentar uma 
proposta - ainda em discussão - que, segundo ele, pode 
controlar as chamadas bombas fraudadas.

Assim, além do projeto da Secretaria da Fazenda de 
São Paulo, que alterará a configuração das bombas 
de combustíveis, uma segunda proposta pode alterar a 
configuração dos equipamentos em um futuro breve.

Marquezelli é o relator do projeto de lei do Marco Regu-
latório do Transporte e, para ele, os assuntos estão inter-
ligados. O sistema apresentado na reunião é, segundo 
ele, “inviolável e impossível de ser clonado”. O dispositi-
vo também seria colocado no pulser das bombas. 

“Nosso objetivo é dar condições ao Inmetro para controlar 
a fraude no Brasil. Queremos dar segurança ao consumi-
dor sobre a qualidade e a quantidade dos combustíveis 
comercializados, além de acabar de uma vez por todas 
com a fraude que assola o setor”, disse Marquezelli.

João Carlos Barbosa de Lima, diretor de Metrologia 
Legal e Fiscalização do Ipem, disse que o SAT-RP-e, 
sistema que foi anunciado pela Secretaria da Fazen-
da (veja na matéria nas páginas 10 e 11), não inibe 
a fraude. Por isso, a preocupação em encontrar uma 
solução tecnológica eficaz. “Nós estamos preocupados 

em baixar uma portaria exigindo um software com assi-
natura digital para acabar com o problema. O sistema 
da Sefaz, infelizmente, só serve para transmitir dados. 
E os dados de uma bomba fraudada serão repassados 
com erro. Uma hora ou outra eles serão pegos. Mas 
queremos algo imediato, pois criptografia não basta”.

Como funciona?
Intitulado PKI, o sistema em análise tornaria o pulser 
inviolável, adotando modelo similar ao de segurança 
bancária.  Segundo Marcos Trevisan, chefe da Divisão 
de Supervisão em Metrologia Legal do Inmetro, ape-
nas a criptografia é insuficiente para barrar os crimi-
nosos. Ele explica que o sistema em desenvolvimento 
será como ter um cofre dentro da bomba com chaves 
que não podem ser copiadas. A urgência na adoção 
de um novo modelo está na sofisticação das fraudes 
e na desconfiança dos técnicos de que os softwares 
estão sendo falsificados.

Segundo o diretor do Ipem, os estudos estão sendo feitos 
para que seja possível trocar apenas o pulser neste pri-
meiro momento, sem inutilizar a bomba já instalada. Ainda 
não há informações de preços e prazos para implantação. 
De acordo com o deputado Marquezelli, a Comissão de 
Fiscalização da Câmara Federal deverá analisar a pro-
posta ainda neste ano.

Além do presidente do Resan, José Camargo Her-
nandes, também participaram do encontro o superin-
tendente do Ipem, Guaracy Fontes Monteiro Filho; o 
presidente do Inmetro, Carlos Augusto de Azevedo; e o 
chefe da Fiscalização da ANP em SP, Roberto Saldys. 

Deputado apresenta à revenda e indústria de bombas um 
novo sistema de segurança contra fraudes volumétricas



06Reunião do GT para o 
combate ao comércio 

irregular no mercado de com-
bustíveis na Secretaria de 
Justiça e Defesa da Cidada-
nia, em São Paulo/SP.

08 Reunião com o diretor 
administrativa da Pro-

desan, Sr. Flávio Santana, 
em Santos/SP.

13 Audiência com o 
Prefeito de Santos, 

Paulo Alexandre Barbosa, 

para tratar de assuntos de 
interesse da categoria, em 
Santos/SP.

17 Apresentação do 
Projeto SAT-RPE: 

Sistema Autenticador e 
Transmissor de Registro de 
Pulser Eletrônico na SEFAZ/
SP, em São Paulo/SP.

23Reunião Extraordiná-
ria do Conselho de 

Representantes da Fecom-
bustiveis, em Salvador/BA;

23 a 26- XII 
Encontro 

de Revendedores de Com-
bustíveis do Nordeste Brasil, 
na Bahia.

28- Reunião Ordinária 
do Conselho Regional 

do Senac, em São Paulo/SP.

29- Reunião na Sec. de 
Finanças de Santos 

para tratar de assuntos de 
interesse da categoria, em 
Santos/SP.

DEZEMBRO
2ª QUINZENA

Um brinde a você!
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Reinaldo Kensuke 
Monma 
Auto Posto Cajati

   
Cristina Nunes Bento 
Auto Posto Bom Amigo - 
Guarujá

   
Ilse Bigolin Locatelli 
Posto Aldo Cubatão 

Maurício Lochter 
Auto Posto Real de Cajati II

   
Vinícius Castanheira 
Diniz 
Auto Posto Super 1000 de 

Peruíbe
Auto Posto Vila Antártica - 
Praia Grande

   
Carlos Wagner Cabral 
Dias dos Santos 
A.R.W. Cabral Serviços 

Automotivos - Santos
   
Fábio Enriquez  
Dominguez

Mafadi Comércio de Produtos 
Automotivos - Santos

   
Luciana Vilela de Carvalho 
Fase Quattro Comércio de 
Combustíveis - Juquiá
   
Antônio Carlos Quintas de 
Pinho
A. G. de Pinho & Cia -  

Guarujá
   
José Luiz Eboli Villamarim 
AP Espumas - Santos

Antônia Mateus Auto Posto 
Retiro das Caravelas - Ca-
nanéia
   
Sanny Royas de Aguiar 
Posto de Serviços Califórnia 
- Santos
   
Caroline Dantas Nagrockis
AP Malibu - São Vicente
AP Valongo de Santos 

Laurindo Carlos Rozinelli 

02

01
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25

08

07

Auto Posto Redentor - Guarujá
   

Filomena Fonseca Mendes
P. de Serv. Albatroz - Bertioga

Sérgio de Souza 
Auto Posto Carga Pesada do Guarujá
AP Falcão do Terminal - Guarujá
   

Luciano Jair Ongarato
Posto 4 Irmãos - Jacupiranga
Posto Ongarato - Jacupiranga

Severina Simões Leone 
Auto Posto Cinese - Guarujá
   

Ricardo Eugênio M. de Araújo
A. G. de Pinho & Cia - Guarujá
Auto Posto La Caniza - Guarujá

   
Leandro Infanti Crescenzo 
AP Irmãos Bento - Guarujá
   
Luzia Rodrigues Campagnaro
P. de Serv. Travessia de Santos
   
Cristiane do Prado Verderano 
Auto Posto da Balança - Santos

Flávio Ribas de Souza 
AP Antônio Emerick - São Vicente
Auto Posto M. Power - Santos
Linha Um Produtos de Petróleo 

21

22

11

13

14
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Fique Atento!

  

1 O Plenário da Câ-
mara dos Deputados 
aprovou em 28 de 
novembro o Projeto 

de Lei 9086/17, do deputado 
Evandro Gussi (PV-SP), que 
cria a Política Nacional de 
Biocombustíveis (RenovaBio). A 
matéria, aprovada com emen-
das, será enviada ao Senado. 
“Torna-se urgente o estabeleci-
mento de regras que confiram 
previsibilidade e, ao mesmo 
tempo, induzam investimentos 
privados na direção do aumento 
de eficiência na produção e no 
uso de biocombustíveis”, disse 
o autor da proposta.

RENOVABIO 3Você sabe quais são 
as placas e avisos que 
devem ser afixados 
nos postos de combus-

tíveis? Confira todas no site do 
Resan! Acesse: http://www.resan.
com.br/placas.

PLACAS

4 A cada 15 dias, a Plu-
mas Assessoria Contábil 
faz plantão na sede do 
Sindicombustíveis Resan. 

Se você tem dúvidas sobre o e-Social, 
SAT, ou demais assuntos contábeis e 
fiscais, ligue e agende um horário com 
Daniela pelo tel. (13) 3229-3535 ou 
pelo e-mail secretaria@resan.com.br

PLANTÃO DA PLUMAS 

ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

5 A ANP acaba de lançar o projeto ANP Digital, 
que visa à modernização dos fluxos de trabalho 
na Agência, por meio do uso de meios eletrô-
nicos para o recebimento de documentos e a 

realização dos processos administrativos. Essa iniciativa 
se concretizará com a utilização do Sistema Eletrônico de 
Informações (SEI). Ao adotar o SEI para a execução de seus 
processos administrativos eletrônicos, a ANP está alinhada 
às diretrizes do Governo e adere ao Projeto Processo Ele-
trônico Nacional. Confira as principais informações no link: 
http://www.resan.com.br/noticias-integra/anp-digital/

ANP DIGITAL

6A Secretaria da Fazenda lançou em 23 de novembro o 
Pós-validador da Escrituração Fiscal Digital (EFD). O 
Pós-validador é um projeto em fase piloto que promove 
a autoregularização e a conformidade fiscal, disponi-

bilizando aos contribuintes relatórios que apontam inconsistências 
entre a Escrituração Fiscal Digital (EFD) e as outras bases de dados 
utilizadas pela Fazenda como, por exemplo, a Nota Fiscal Eletrônica 
(NF-e).O intuito é fornecer mais informações aos contribuintes que 
espontaneamente procuram cumprir corretamente suas obrigações 
tributárias. Realizando esse procedimento, o contribuinte evita pena-
lidades, como o pagamento de multas e ações fiscais. 

COMBUSTÍVEIS

7 Quer fazer parte 
de nossa lista 
de transmissão 
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 GLP

9 A ANP lacaba de lançar o livreto 
“Oportunidades na Produção e 
no Abastecimento de Combustí-
veis no Brasil”, que apresenta a 

infraestrutura existente no País e mostra 
as possibilidades para o setor no cenário 
atual, marcado por diversas iniciativas 
governamentais e regulatórias voltadas 
para o incentivo à livre concorrência, ao 
acesso e ao aumento dos investimentos 
privados. Para conferir na íntegra, aces-
se: http://www.resan.com.br/cartilhas.

CARTILHA ANP

2 O presidente da 
Petrobras, Pedro Pa-
rente, disse que os 
sucessivos aumentos 

no preço da gasolina não são cul-
pa da estatal, e sim do aumento 
dos impostos, elevações feitas 
pelo governo do presidente Mi-
chel Temer. Parente afirmou que, 
da parte da Petrobras, a variação 
de preços foi “muito pequena”, 
entre 2% e 2,5% em 1 ano. O que 
levou a um aumento de cerca de 
20% no preço da gasolina, disse 
o presidente, foi o aumento de 
impostos. 

8 A Petrobras reajustou em 
8,9%, em média, o preço do 
gás liquefeito de petróleo 
(GLP) para uso residencial, 

engarrafado pelas distribuidoras 
em botijões de até 13 quilos (kg). O 
reajuste do gás de cozinha entrou 
em vigor no dia 5 de dezembro. 
Segundo a Petrobras, o aumento 
se deve principalmente à alta das 
cotações do produto nos mercados 
internacionais, que acompanha a 
alta do Brent.



EEm tempos de insegurança 
jurídica e pela ausência de juris-
prudência de muitas das novas 
regras trazidas pela reforma da 
legislação trabalhista, o empre-
gador pode se proteger com um 
instrumento simples e persona-
lizado para as necessidades de 
cada empresa, que é o Regu-
lamento Interno. Ele  também 
define regras de segurança do 
trabalho e normas de conduta em 
busca de maior produtividade.

A primeira vez que o Sindicombus-
tíveis Resan orientou seus associa-
dos a adotarem o regulamento foi 
logo após o início dos treinamentos 
exigidos pela NR-20, em 2014. A 
ideia era ter a anuência por escrito 
do trabalhador quanto a algumas 
exigências e proibições como falar 
ao celular e fumar na área de abas-
tecimento.

Por se tratar de um instrumento 
entre patrão e empregado, ele per-
mite a definição de políticas inter-
nas de cada empresa para uso de 
uniformes, máquinas, ferramentas, 
computadores e veículos; regras em 
relação à jornada de trabalho, au-
sências e atrasos; transferências de 
funcionários; e questões referentes 
à segurança do trabalho e preven-
ção de acidentes.

O  documento deve ter a assinatura 
do funcionário com a sua anuência 
quanto às ordens repassadas à equi-
pe, o que, no futuro, impedirá que ele  
alegue o desconhecimento. 

O Regulamento Interno pode seguir 
um modelo padrão desenvolvido pela 
assessoria jurídica do sindicato que 

está à disposição do as-
sociado. Os interessados 
podem pedir seu envio 
por e-mail. 

Agora, com a atualiza-
ção da lei trabalhista, 
a relação direta entre 
empregador e emprega-
do é o carro-chefe dos 
contratos. “O regulamen-
to pode reduzir muito os 
questionamentos traba-
lhistas na Justiça, bem 

como esclarecer pontos duvido-
sos no dia a dia da relação entre 
empregado e empregador”, diz o 
advogado Rodrigo Julião, respon-
sável pela assessoria jurídico-
-trabalhista do Resan. 

A recomendação é para que o 
documento seja entregue ao 
funcionário em seu primeiro dia 
de trabalho, mediante recibo. A 
empresa que decidir implantar o 
regulamento deve fazer o mes-
mo com os funcionários antigos. 
As regras descritas ali automati-
camente se incorporam ao con-
trato de trabalho e o funcionário 
não poderá ignorá-la.

Um alerta é quanto aos possíveis 
conflitos do regulamento com a 
convenção coletiva e mesmo com 
a CLT. “Isso não deve ocorrer de 
maneira alguma, sob pena de 
poderem ter as suas cláusulas 
abusivas anuladas pela Justiça do 
Trabalho. O regulamento tem a 
função de tornar pública e trans-
parente os deveres éticos e as 
práticas permitidas ou não pela 
empresa e em seu ambiente de 
trabalho”, diz Julião.

Principais cláusulas 
 

1 Marcar o ponto nos horários de 
início de expediente, saída para 

o almoço, retorno do almoço e no 
término do expediente;

 2 A marcação de ponto somente 
poderá ser feita cinco minutos 

antes e cinco minutos após o horário 
de trabalho, estando o colaborador 
devidamente uniformizado, exceto 
em caso de horas extras autorizadas 
ou compensação de horas/feriados;

 3 Observar integralmente as 
normas de segurança do tra-

balho. Antes do início de qualquer 
processo ler o procedimento e 
utilizar os equipamentos de EPI’s e 
uniformes fornecidos pela empresa.

4 Fica vedado a todos os funcio-
nários da empresa conforme 

o disposto em NR20, em seu item 
20.13.2, o porte e uso de aparelhos 
celulares, rádios e similares em lo-
cais de abastecimentos, em razão 
dos riscos de geração, acúmulo e 
descarga de eletricidade estática.

Regulamento interno é instrumento 
auxiliar no controle de ações judiciais

Trabalho

POSTOS & SERVIÇOS  |  15
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A partir do dia 8 de janeiro, todas as 
empresas com faturamento anual 
superior a R$ 78 milhões serão obri-
gadas a usar o eSocial para registrar 
as informações dos seus funcioná-
rios. Para a maioria dos postos de 
combustíveis, lojas de conveniência, 
trocas de óleo e estacionamentos, 
que possuem faturamento anual 
abaixo deste valor, o prazo para 
adesão é 16 de julho de 2018.

São várias as mudanças no envio 
das informações mensais e, por 
isso, sua contabilidade deve estar 
alinhada ao que determina o Minis-
tério do Trabalho e Emprego. 

Segundo a Labormed Saúde Ocupa-
cional, que promoveu um workshop 
em Santos no dia 30 de novembro 
sobre o tema, a empresa que não es-
tiver em dia com os laudos de PPRA, 
PCMSO, ASO, além de exames 
complementares e até treinamento 
da Cipa, não terá como transmitir os 
dados para o eSocial.

“Tudo estará interligado. Em tempo 
real, o Governo saberá sobre as 
empresas, os riscos que os trabalha-
dores estão expostos, quais exames 
foram feitos e os resultados das ava-
liações. Sem transmitir esses dados, 

haverá problemas na folha de paga-
mento, no recolhimento de adicionais 
de periculosidade e insalubridade, 
por exemplo. O efeito é em cascata”, 
explica José Eduardo Dias Cardoso, 
diretor técnico da Labormed. 

Luís Eduardo Gimenes, diretor 
administrativo da empresa de saúde 
ocupacional, ressalta que todas as 
informações referentes à medicina do 
trabalho estarão obrigatoriamente no 
sistema. “Se as datas e prazos não 
estiverem válidos, nada será transmi-
tido. Temos que estar com a casa em 
ordem daqui para frente. Não será 
aceito admissão na carteira em um 
dia e ASO no outro, por exemplo”.

Associados
A Labormed disponibiliza para seus 
clientes e associados do Resan 
um robusto sistema operacional, 
que irá gerenciar as informações 
de saúde e segurança do traba-
lho (cerca de 10% de tudo o que 
deverá ser enviado para o eSocial) 
em tempo real, sendo que esses 
dados poderão ser acessados pe-
los clientes de forma on-line. Mais 
informações devem ser obtidas 
pelo telefone 3226-6116.

Conferência dos 
dados cadastrais 
dos funcionários 
é essencial
O eSocial exige, ainda, que as 
empresas confiram se todas 
as informações dos colabora-
dores estão corretas na base 
de dados. Durante o workshop, 
Marcio Annunciato, consultor 
em gestão de pessoas, disse 
que o eSocial abrange todo 
tipo de empregador, seja Pes-
soa Física ou Jurídica. 

Os empregadores serão iden-
tificados pelo CNPJ ou CPF. 
Já os empregados, pelo CPF 
e NIS. "Caso haja inconsistên-
cia de dados, gerará recusa 
imediata".

O trabalhador, então, não 
terá suas informações com-
piladas para a transmissão 
da folha de pagamento e não 
'existirá' para o fisco. "Ele fica 
sem seus direitos trabalhistas 
básicos. Já a empresa corre o 
risco de pagar juros e multas 
sobre o não recolhimento de 
impostos deste período, além 
de multa por essa omissão de 
informação".

eSocial exige mudanças em 
2018 no RH das empresas

Novidade
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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

Entenda o eSocial          
Obrigatório no País a partir de ja-

neiro de 2018, o eSocial será a nova 
forma de prestação de informações 
do mundo do trabalho que entra-
rá em vigor no Brasil e integrará 
a rotina de mais de 18 milhões 

de empregadores e 44 milhões de 
trabalhadores. O eSocial é um pro-
jeto conjunto do Governo Federal 
que integra Ministério do Trabalho, 

Caixa Econômica, Secretaria de 
Previdência, INSS e Receita Federal. 
Quando totalmente implementado, 
o eSocial representará a substitui-
ção de 15 prestações de informa-

ções ao governo - como GFIP, RAIS, 
CAGED e DIRF - por apenas uma.

Etapas em 2018
Até julho de 2018, as empresas com faturamento supe-
rior a R$ 78 milhões anuais ainda emitirão as guias de 

pagamento no sistema antigo, mas terão que abastecer o 
eSocial com as informações sobre os trabalhadores. 

A partir de julho, as empresas emitirão duas guias no 
eSocial, uma para o FGTS e outra para os outros tributos. 
Essas guias serão únicas para o CNPJ matriz das compa-
nhias. Hoje, as guias são emitidas por estabelecimento.

Para as demais empresas, as guias passarão a ser emiti-
das pelo sistema online a partir de janeiro de 2019. Entre 

julho de 2018 e janeiro de 2019, as empresas abastecerão 
o eSocial com informações, mas emitirão as guias pelo 

sistema antigo.

Delegados da Polícia Federal responsáveis pela Operação Rosa 
dos Ventos que, em setembro, desarticulou um esquema de so-
negação de impostos no setor de combustíveis, foram homena-
geados pelo Movimento Combustível Legal em evento realizado 
no dia 8 de novembro, em Campinas. 
A organização criminosa agia há cerca de 20 anos e teria causado 
prejuízo de mais de R$ 5 bilhões aos cofres públicos. O inquérito po-
licial foi instaurado em abril de 2016, após o MPF receber denúncias 
da Receita Federal de que havia uma distribuidora de combustível 
em Paulínia que estava registrada em nome de uma pessoa que 
não tinha capacidade econômica financeira, mas, mesmo assim, 
movimentou em dois anos R$ 1 bilhão, sem ter recolhido imposto.

Combustível Legal reconhece trabalho 
da PF contra sonegação no setor

Lideranças da revenda estiveram na homenagem à PF

O evento de Campinas, promovido pelo Sindicom, foi pres-
tigiado por mais de 200 empresários e líderes do mercado 
de combustíveis, dentre eles o presidente do Resan, José 
Camargo Hernandes.

Divulgação/Sindicom
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Confraternização

“Precisamos nos 
manter firmes e 

atuantes junto ao 
sindicato, pois só as-

sim conseguiremos 
superar os desafios 

e continuar fortes no 
mercado. Temos par-

ticipado de muitas 
reuniões que trarão 

novidades para o 
setor. Não deixem 

de acompanhar tudo 
em nossos canais de 

comunicação”, 
José Camargo Hernandes, 

presidente do Resan

Feliz Ano Novo!
Ao lado dos associados, parceiros, diretoria e colaboradores, chegamos ao fim de mais 

um ano de muita luta e trabalho em prol da categoria. É preciso confraternizar! 
Entender o verdadeiro sentido de estar perto. É um momento de união e reconhecimentos.
 Confira a galeria de fotos com os melhores momentos do evento social realizado no dia 5 de dezembro 

na sede do sindicato. Todas as fotos podem ser conferidas em nosso site! www.resan.com.br
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“Os últimos tempos não 
foram fáceis para ninguém. 
Matamos mais que um leão 

ao dia. Mas os sinais de 
recuperação da economia 
estão aí e, com fé, 2018 

será mais próspero”

“Estamos à disposição 
para ajudar o nosso 

associado. Seja com as 
assessorias jurídicas, 
com os convênios ou  
parcerias firmadas.
E aqui agradeço à 
Plumas Assessoria 

Contábil pela doação 
de uma cafeteira que foi 
rifada e complementará 

às doações da 
Campanha Abasteça o 
Natal de Quem Precisa. 

Muito obrigado!”




