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Atestado falso 
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Decisões judiciais Brasil afora reconhecem a 
conduta imoral de funcionários que apresentam 
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alterar o período de licença estabelecido pelo 
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comenta a legislação. 
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A nossa obrigação
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Ainda nem tínhamos virado a primeira quinzena 
do ano e já começávamos aqui no Sindicombus-
tíveis Resan um debate sobre como melhorar 
nosso relacionamento com o associado, como 
aproximá-lo da entidade e, ainda, como cor-
responder à sua expectativa quanto ao nosso 
trabalho. 

É claro que estamos em um ano de reflexões, 
justamente pelos 25 anos de fundação que serão 
comemorados em abril nos forçarem a relembrar 
da história, repensar nossa trajetória e, sobretudo 
o quanto avançamos desde 1993. Quem é antigo 
no setor vai recordar da loucura que vivemos na-
queles tempos quando o combustível mudava de 
preço mensalmente, com filas intermináveis nos 
postos e muito trabalho no Resan para calcular 
os preços de bombas que eram tabelados, nas 
cidades da base do sindicato.

Passamos pela liberação dos preços e das mar-
gens de revenda, vivemos o auge da adulteração, 
sobrevivemos à sonegação, aos postos clones, às 
tentativas frustradas de verticalização e, agora, 
lutamos contra a concorrência desleal, a precifica-
ção predatória e, sobretudo, tentamos continuar 
de pé quando a rentabilidade nunca foi tão baixa.

E o que o sindicato tem feito por mim, por você, 
pelos demais revendedores, donos de lojas de 
conveniência e demais segmentos representados 
por ele? Muito. Muito mesmo. A representatividade 
das categorias junto às autoridades, manter canais 
de comunicação abertos, ter voz ativa, ser consul-
tado sempre que há um problema, uma nova lei 
em curso ou simplesmente reivindicar direitos.

Essa é a função precípua de uma atividade sindi-
cal. Não é somente prestar serviços. Os serviços 

que prestamos são complementos da atividade 
sindical. Mas, nosso papel preponderante é a 
representação política, diante das autoridades e 
nas negociações coletivas de trabalho.

Esse é o trabalho do sindicato. O sindicato é um 
facilitador. Por exemplo, quando fizemos uma 
pesquisa sobre valores das novas provetas e 
apresentamos as opções para o associado. Mas 
esse trabalho, repetimos, é um complemento. Se 
não fizéssemos nada disso, o que não é o caso 
do Resan, mesmo assim estaríamos cumprindo a 
função estatutária e legal de um sindicato, que é 
representar a categoria econômica nas questões 
políticas, trabalhistas e sociais.

O nosso grau de responsabilidade está em estar 
presente em audiências públicas, defendendo os 
legítimos interesses das categorias representa-
das pelo Resan... Essa é a nossa obrigação. Por 
exemplo, fazemos parte do grupo de trabalho 
“Combustível Brasil”. Temos que ter a preocupa-
ção em dar ao associado amparo legal, técnico e 
institucional.

Oferecer cesta básica é um plus. Infelizmente, 
no Brasil, não temos a mentalidade do associa-
tivismo. Quantas vezes participamos de reunião 
de condomínio? O certo é participar sempre, dar 
ideias, enfim. Mas só participamos quando preci-
samos de algo, infelizmente.

Por isso, quando se fala que a Contribuição Sin-
dical não é mais obrigatória, mas, no momento, 
torna-se imprescindível. O que eu digo e repito é 
que espero, sinceramente, que o associado reco-
nheça o trabalho que o sindicato tem feito.

Até o mês que vem!
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Conveniência

Do café da manhã 
ao pós-balada...

QQue outro comércio que não uma loja de conve-
niência é capaz de ser lembrado para um café 
da manhã, almoço, lanche da tarde, o ‘esquenta’ 
antes de uma festa e também para o pós-balada? 
As vocações diversas das lojas se somam à capa-
cidade de atrair públicos distintos ao longo do dia. 
Para Frederico Amorim, da Cardinalis Consultoria, 

 “o operador deve saber adequar sua loja aos 
diferentes momentos, tirando o máximo de pro-
veito de cada um. Varejo é dinâmico, vivo. Logo, 
o mix deve mudar ao longo do dia para adequar-
-se aos momentos de consumo”.

Amorim ressalta o novo ciclo vivido pelo seg-
mento. Se, inicialmente, “as conveniências 
eram como delicatessens, com mix apoiado em 
produtos importados e mais sofisticados, num 

segundo momento, ficaram mais próximas a 
um minimercado e, de alguns anos pra cá, com 
as refeições realizadas fora do lar crescendo a 
passos largos no Brasil, perceberam que podem 
representar uma ótima opção de food service”.

Ele cita a transformação das grandes redes de 
conveniência em pontos com oferta robusta de 
lanches e refeições. “A mudança tira um pouco 
o foco da venda de mercearia, que era a pro-
posta anterior, quando as lojas tinham vocação 
para minimercados”. Com isso, continua o 
consultor, áreas de gôndolas são substituídas 
por mesas e cadeiras para que os consumidores 
possam realizar seus lanches. 

Confira a seguir os principais trechos da entrevis-
ta e ainda dicas sobre tendências e legislações:
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Postos & Serviços - É impor-
tante para lojas de conveni-
ência que investem mais em 
fast food terem sortimento de 
minimercado?  

Frederico Amorim - É importante 
ter em mente que o mercado de 
lojas de conveniência já viveu 
diferentes ciclos. 
Mais recentemente, vêm surgin-
do modelos de lojas que desejam 
fazer as vezes de mercado de 
bairro, como por exemplo as 
Am/Pm SuperStore. Este modelo 
caracteriza-se por ser muito espa-
çoso e ofertar tanto uma proposta 
ampla de alimentação, quanto uma 
grande variedade de mercearia, de-
sejado ser um ponto de venda que 
soluciona todos os “problemas” dos 
consumidores em um único lugar: 
padaria, mercearia, minimercado e 
lanchonete. Um modelo bastante 
ambicioso.
 

P&S - Na sua concepção, o 
consumidor aceita pagar quan-
to mais por um item apenas por 
não ter que entrar em um gran-
de mercado?

Frederico Amorim - É difícil cravar 
um valor. Entretanto, a vari-
ável preço sempre é supe-
restimada. Em pesquisas 
baseadas em questionários, 
ao ser perguntado sobre 
quais os fatores o levam a 
escolher a loja A em detri-
mento da loja B, o consu-
midor, por reflexo, tende a 
mencionar que busca a loja 
mais ‘em conta’. Entretanto, 
nem sempre esta variável é 
a que mais pesa na deci-
são. Em varejo, as decisões 
de compra são muito mais 
emocionais do que racio-
nais. Posteriormente, nós, 
consumidores, buscamos 
argumentos racionais para 
justificar a escolha tomada. 

Assim sendo, a loja de 
conveniência oferece um ambiente 
e uma experiência de consumo em 
muito mais consonância com a rotina 
moderna. Vidas agitadas, pouco 
tempo disponível para compras, mix 
reduzido e mais ‘certeiro’, ausência de 
filas, vagas disponíveis com facilidade 
para estacionamento, dentre outros 
atributos, quando somados a uma 
precificação correta, são uma arma 
infalível. E, note, precificação corre-
ta não significa a mais barata, mas 
sim, aquela que seja capaz de cobrir 
os custos operacionais do varejista, 
proporcionar a margem de lucro espe-
rada, e, ainda assim, estar dentro de 
um parâmetro aceitável de preço. 
 

P&S - Além do food service, há 
outras tendências em destaque? 

Frederico Amorim - Oferta de 
Fresh Food, ao invés de apenas 
Fast Food. Ou seja, comidas prepa-
radas na hora, frescas e em geral, 
com uma pegada saudável. Sandu-
íches naturais, sucos feitos na hora, 
ou até mesmo frutas frescas;

- Aproveitar a pulverização das lojas 
de vonveniência para fazer delas 
parcel shops, ou pontos de coletas 
de compras realizadas pela web. Ou 
seja, o consumidor faz uma compra 
online e escolhe retirar a encomen-
da numa loja de conveniência. A loja 
ganha fluxo e muitas vezes, uma 
comissão sobre a entrega.

- Oferta da dupla ‘energia e 
wi-fi’: ofereça, gratuitamente, 
uma tomada para carregar o 
smartphone e wi-fi para acesso 
a web. Isso atrai mais clientes 
do que água no deserto. Atu-
almente, estes dois itens são 
‘oxigênio’ para um mundo co-
nectado. Nada de cobrar pelo 
wi-fi, ou limitar a ‘x’ minutos.

“Os conceitos mais modernos de 
gestão de varejo falam em dimi-
nuir o atrito. Ou seja, deixe seu 
consumidor à vontade. Retire as 
barreiras. Faça-o sentir-se con-
fortável. Pessoas confortáveis e à 
vontade consomem muito mais”!

Frederico Amorim, 
Sócio-diretor da Cardinalis Consultoria

“Aposte no 
freesh food”
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Conveniência = comodidade

MMercados de proximidade e mer-
cados de vizinhança. As duas 
expressões são sinônimos de 
pequenos varejos de bairro, ge-
ralmente com menos de 500 m² 
e que vêm surfando na mesma 
onda já conhecida pelas lojas de 
conveniência buscam o cliente 
decidido a otimizar seu tempo.

“Nos últimos anos o varejo que 
mais cresce é o varejo de bairro. 
Os super e hipermercados já, há 
muito, deixaram de ser as estre-
las do consumo varejista e hoje 
perdem para dois extremos: os 
atacarejos e os mini mercados 
de vizinhança. Cada um destes 
focados em públicos e momen-
tos de consumo diferentes. 
Estas lojas em nada diferem das 
tradicionais lojas de conveniên-
cia, encontradas nos postos de 
serviço. Possuem um mix bem 
calibrado para atender as princi-
pais demandas do consumidor 
urbano, cuja rotina tem estado 
cada vez mais atribulada”, anali-
sa Frederico Amorim, sócio-dire-
tor da Cardinalis Consultoria.

 Melhores endereços
A análise acima é importante 
para que o revendedor que 
mantém sua loja de conveni-
ência esteja preparado para 
atender ao anseio do consu-

midor. ”Ele quer praticidade e 
um atendimento rápido, sem 
fila, mas com qualidade”, avalia 
o presidente do Resan, José 
Camargo Hernandes.

Ele ainda lembra uma vantagem 
imensa dos postos frente às de-
mais lojas de vizinhança. “Já es-
tamos localizados nas principais 
esquinas de bairros comerciais 
e, mesmo, dos residenciais”.

Crescimento
Apesar da crise, a Associação 
Nacional das Distribuidoras de 
Combustíveis, Lubrificantes, Lo-
gística e Conveniência (atual Plu-
ral – antigo Sindicon - afirma que 
entre 2015 e 2016,  setor come-
morou aumento de 10,8% em fa-
turamento e de 8,8% em número 
de lojas das grandes bandeiras. 

Contando com as lojas inde-
pendentes, o segmento cresceu 
6,2% em vendas e faturamento. 
No ano passado, houve um au-
mento de quase 4% no número 
de lojas, com 7.655 pontos de 
vendas, dos quais 4.798 estão li-
gadas às grandes distribuidoras. 
A venda média por loja também 
aumentou (5,3%), atingindo R$ 
96.446. O ticket médio do seg-
mento foi de R$ 11,91 em 2016 
(7,3% maior do que em 2015).



1Consumidores das gerações 
Millennials (Geração Y, nascidos 

entre a década de 80 e o ano 2000) e 
Centennials (Geração Z , nascidos do 
ano 2000 até 2010) carregam carac-
terísticas de consumo peculiares e 
formas diferentes de enxergar o mun-
do: seja em estilo de vida, relaciona-
mentos, atitudes, fatores ambientais, 
hábitos alimentares, relação com 
marcas e propaganda, formas de lidar 
com suas economias, uso da tecnolo-
gia etc. São gerações nascidas com a 
internet e que representam (e repre-
sentarão) os principais consumidores 
das lojas de conveniência. 

2Os formatos de “mercados de 
proximidade” (ou “de vizinhança”) 

continuarão em expansão e novas 
redes de outros segmentos possivel-
mente integrarão o setor, intensifican-
do a concorrência. 

3O food service continua presente no 
setor de maior crescimento no gru-

po de alimentação e bebidas, apesar de 
também impactado pela recessão eco-
nômica. A busca por soluções práticas 
para refeições/lanches fora do lar, facili-
tando a rotina corrida, continua fazendo 
parte da realidade do consumidor. 

4As soluções em logística e quali-
dade na oferta de alimentos são 

prioridade para as redes do mercado de 
conveniência, visando eficiência opera-
cional, consistência do cardápio de food 
service, estoque adequado, níveis redu-
zidos de armazenagem e, não menos 
importante, segurança alimentar. 

5A oferta de alimentos saudáveis e 
frescos permanecerá em alta. O 

consumidor está cada vez mais atento 

aos cuidados com a saúde e bem-estar. 
A alimentação saudável é reflexo disso.

6O uso da tecnologia em lojas (físi-
cas ou online) para customização 

de itens para consumo vem sendo cada 
vez mais comum no varejo brasileiro. 
Ofertas de alimentos made to order (a 
la carte)tendem a crescer. 

7Com menos dinheiro no bolso, o 
consumidor procura condições mais 

vantajosas para compras, como promo-
ções, combos, ações de cross merchan-
dising, programas de fidelidade etc. 

8O cuidado com a precificação se faz 
ainda mais importante em tempos de 

crise – preços altos assustam e afastam 
o cliente; preços muito baixos podem 
afetar a rentabilidade do negócio. 

9Atenção com as categorias que 
mais atraem o cliente para loja, 

especialmente com o gerenciamento 
do mix, estoques bem dimensionados, 
preços adequados. O mesmo deve 
acontecer com as categorias de impul-
so, que aumentam a cesta de compras 
e o ticket médio da loja. 

Fonte: Anuário 2017 da Associação Nacional das 
Distribuidoras de Combustíveis, Lubrificantes, 
Logística e Conveniência (atual Plural – antigo 
Sindicom). 

REFLEXÕES E TENDÊNCIAS
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EEntram em vigor, parci-
lamente, em maio des-
te ano as novas regras 
da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) para a venda 
de cigarros em lojas de 
conveniência e demais 
estabelecimentos que 
comercializam deriva-
dos do tabaco. 

Embora a Resolução 
da Diretoria Colegia-
da (RDC) 213/2018 
passe a valer plena-
mente a partir de 25 
de maio de 2020, já 
a partir do mesmo 
mês deste ano, fica 
proibido o uso de 
cartazes, pôsteres e  
painéis com luz que 
dão destaque aos 
produtos, com recur-
sos como sonorização 
e movimento. Já as 
tabelas de preço de-
verão conter somente 
os nomes das marcas 
dos produtos, das 
empresas fabricantes 
ou importadoras e os 
valores de revenda.

Segundo o texto, é 
vedada a propaganda de qualquer produto fumígeno 
derivado do tabaco. A apresentação dos produtos deve 
ser feita em expositores ou mostruários afixados na 
parte interna do local de venda, desde que acompa-
nhados das advertências sanitárias, da mensagem de 
proibição de venda a menor de 18 anos e das respecti-
vas tabelas de preços. 

A resolução proíbe, ainda, a partir deste ano, o condi-
cionamento da venda de produtos para fumar, como 
cinzeiros ou isqueiros, à compra de tabaco ou derivados; 
a comercialização pela internet de produtos fumígenos e 
a distribuição de brindes ou amostras grátis.

2019
Os pontos de venda 
deverão seguir também 
novas advertências sa-
nitárias sobre os riscos 
decorrentes do uso do 
tabaco a partir de 2019. 
Até o dia 25 de maio de 
2019 deverão ser co-
locados nos estabele-
cimentos avisos como: 
‘Você envelhece’, ‘Você 
sofre’, ‘Você morre’, 
‘Perigo: Produto tóxi-
co’ e também o aviso 
de proibição de venda 
ao menor de 18 anos, 
no mesmo conjunto 
gráfico de exposição ao 
consumidor. É proibida 
a cobertura - mesmo 
que parcial - da visuali-
zação das advertências 
sanitárias e da men-
sagem destinada aos 
menores de idade.

2020
A resolução da Anvisa 
determina para 25 de 
maio de 2020 que os 
cigarros fiquem apenas 
na parte interna dos 
estabelecimentos e 
devam ser expostos o 

mais distante possível de balas, gomas de mascar, 
bombons, chocolates e brinquedos, de modo a não 
facilitar a visibilidade por crianças e adolescentes. 
A advogada Carolina Dutra, do Sindicombustíveis 
Resan, entende que esta é uma regra que deve ser 
observada desde já.

Penalidades
O não cumprimento desta Resolução constitui in-
fração sanitária, sujeitando os infratores às pena-
lidades de advertência e multa, sem prejuízo das 
responsabilidades civil e penal.

Cigarro sem ‘holofotes’ já
em maio deste ano
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Como fica a nota fiscal?
A partir de 1º de abril de 2018, todas as notas fiscais eletrônicas deverão conter o 

CEST em seus arquivos XML. Essa é uma obrigação fiscal para empresas que utilizam 
algum tipo de substituição tributária relativa ao ICMS em suas transações comerciais. 

Sou obrigado a usar o CEST?
De maneira geral, se você emite NFe, NFCe, CF-e ou algum dos seus produtos com-
ercializados estiver descrito na tabela do convênio ICMS 92/15, então você precisa 
usar o CEST para este produto. A necessidade ocorre mesmo que a operação não 

seja de venda ou até mesmo se o seu estado não participa da substituição tributária. 

O que devo fazer?
Primeiramente, verifique se o sistema de automação de sua empresa já foi atual-

izado com o campo específico para preenchimento do código CEST.

Onde encontrar lista com o CEST de cada produto?
O Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) disponibilizou uma tabela 
contendo o CEST, a NCM e a descrição dos produtos, que está disponível no site 

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2017/cv052_17

Seu fornecedor está em dia com o CEST?
A partir de 1º de abril, caberá a você conferir se, em todas as notas fiscais que o 

fornecedor emitir para sua empresa, o NCM x CEST x substituição tributária está de 
acordo com a nova norma. Caso ele não destaque o valor do imposto ou não o calcule 

de forma correta, você se torna responsável solidário pelo recolhimento do tributo.

Exemplo de CEST para combustíveis
Gasolina C (exceto Premium) - 06.002.01

Gasolina C Premium - 06.002.03
Óleo diesel B S10 (mistura obrigatória) - 06.006.05

Álcool etílico hidratado combustível - 06.001.01

MManter um cadastro de produtos 
eficiente e atualizado é a chave 
para o sucesso de qualquer 
negócio. Se isso já era essencial 
para o controle de operações e 
vendas, agora passa a ter um 
importante papel na área fiscal 
da sua empresa por causa do 
Código Especificador da Substi-
tuição Tributária (CEST).

O CEST entra em vigor a partir 
de 1º de abril de 2018 (após 
prorrogação já que prazo origi-
nal era 1º de junho do ano pas-
sado) e a área mais afetada por 
essa mudança tributária será o 
setor de cadastro de produtos, 
pois o objetivo é o de unificar e 
identificar as mercadorias pas-
síveis de substituição tributária. 

Dessa forma, o novo código 
facilitará a identificação dos 
impostos destacados nas notas 
fiscais por parte da fiscalização. 
Os produtos que estão citados no 
convênio ICMS 92/15 deverão 
incluir o respectivo código CEST 
na emissão de notas fiscais. 

Quem não atualizar seu cadastro 
de produtos terá a emissão de 
notas fiscais suspensas, gerando 
problemas com o Fisco.

Segundo Daniela de Paula, 
gerente comercial da Plumas 
Assessoria contábil, a inclusão 
do código depende, exclusi-
vamente, do responsável pelo 
cadastro dos produtos, seja nos 
postos de combustíveis, troca de 
óleo ou lojas de conveniências. 

“A contabilidade pode explicar 
como fazer a inclusão, de acordo 
com cada produto vendido. Ou, 
até mesmo, localizando as últi-
mas atualizações dos códigos no 
site do Confaz. Mas o cadastro, 
em si, deve ser feito no sistema 
dentro da empresa”.

Atualize o cadastro dos produtos

06.002.01
Gasolina C, exceto Premium
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A economia também ocorre nos 
encargos sociais da folha de paga-
mento. Quando optante pelo Simples 
Nacional, a empresa recolhe o INSS 
apenas dos funcionários e não precisa 
recolher a parte da empresa, diz Da-
niela De Paula, da Plumas. 

SAT Fiscal
Vale lembrar que, ao ter um CNPJ distinto 
para a loja, é necessário adquirir um Sis-
tema Gerencial ERP bem como o equipa-
mento Sat Fiscal separado do posto.

Dúvidas
Para fazer a mudança, é preciso 

saber - em caso de estabelecimento 
ligado a uma distribudora - se o con-
trato permite separar um CNPJ para a 
loja e outro para o posto. Além disso, 
verifique se o contrato de locação do 
imóvel permite uma sublocação para 
a loja, lembrando que sempre é possí-
vel realizar um aditamento.

Assessoria
O processo deve ser acompanhando 
por um contador com expertise no 
assunto. A cada 15 dias, a Plumas 
mantém um plantão gratuito na sede 
do Resan. Ligue para (13) 3229-3535 
e agende uma consulta.

Economia até nos encargos trabalhistas

CNPJ único ou separado?
Seu posto possui loja de conveniência? Se sim, o CNPJ está vinculado ao posto? 

Você sabia que há casos em que, se houver separação de CNPJ, há economia tributária?

ÉÉ muito provável que 
uma loja com faturamen-
to mensal acima de R$ 
50 mil e que já possua 
pelo menos quatro 
funcionários, encontre 
vantagens em fazer a 
separação do CNPJ. A 
afirmação é da gerente 
comercial da Plumas 
Assessoria Contábil, 
Daniela de Paula.

“O objetivo está na eco-
nomia tributária que se 
pode obter. Por exemplo, 
em um posto com loja de 
conveniências optante 
pelo Lucro Real, o reven-
dedor pagará um total 
de 33,25% de impostos 
federais sobre o lucro, 
sendo 24% de IRPJ e 
CSSL e 9,25% de Pis e 
Cofins. Isto sem men-
cionar o ICMS de 12% e 
18% sobre as vendas de 
mercadorias que não são 
substituição tributária. 
Já se a loja tiver o CNPJ 
separado do posto e for 
enquadrada no Simples 
Nacional, o revendedor 
pagará inicialmente 4% 
de Simples e a alíquota 
máxima chega à 19% de 
acordo com a faixa de fa-
turamento da empresa”.

Ou seja, são 33,25% de 
Impostos Federais pelo 
Lucro Real contra 4% 
(alíquota inicial) de im-
posto no Simples Nacio-
nal.  Uma economia de 
aproximadamente 29% 
nos tributos federais

Pelo Lucro Real, loja paga até 33,25% de impostos sobre o lucro, sem contar o ICMS 
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Fique Atento!

  

1 O governo quer 
saber por que as 
reduções nos preços 
da gasolina e do gás 

feitas pela Petrobras nas refina-
rias não estão sendo repassadas 
ao consumidor final. Para isso, 
pretende acionar os órgãos de 
defesa da concorrência, como 
o Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (Cade), e até 
o Ministério Público. O objetivo 
é investigar se revendedoras ou 
distribuidoras estariam praticando 
cartel — por meio da combinação 
de condutas e preços — o que 
configuraria uma prática anticom-
petitiva de mercado.

COMBUSTÍVEL

4 A Câmara dos Deputados 
analisa o Projeto de Lei 9084/17, 
do deputado Vaidon Oliveira 
(Pros-CE), que veda a aplica-

ção do sistema de bandeiras tarifárias pela 
Aneel. Para o autor do projeto, este regime 
de bandeiras é prejudicial ao consumidor. A 
proposta será analisada pelas comissões de 
Defesa do Consumidor; de Minas e Energia; 
e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

BANDEIRA TARIFÁRIA

RAPP

5 A Comissão de Minas e Energia aprovou a isenção da 
cobrança de PIS/Pasep e da Cofins incidente sobre 
a produção, a importação e a comercialização de 
óleo diesel. A medida está prevista no Projeto de Lei 

8178/17. O relator na comissão, deputado Dagoberto Nogueira 
(PDT-MS), recomendou a aprovação da matéria. “Uma redução 
da carga tributária incidente sobre o óleo diesel nacional poderia 
alavancar o crescimento da economia nacional”, defendeu. O 
projeto tramita em caráter conclusivo e será examinado pelas 
comissões de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e 
de Cidadania.

DIESEL

6 Como é de conhecimento da revenda de com-
bustíveis, de 1º de fevereiro a 31 de março deve 
ser feito o preenchimento do Relatório Anual de 
Atividades Potencialmente Poluidoras (RAPP) 

do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama). Caso tenha dúvidas quanto 
ao preenchimento do relatório, consulte o passo a passo 
desenvolvido pelo departamento jurídico do Sindicombustí-
veis Resan no link: http://www.resan.com.br/cartilhas. Se as 
dúvidas persistirem, entre em contato pelo e-mail: juridico@
resan.com.br.

AUTÔNOMO EXCLUSIVO

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 APP DA ANP

9  O pessimismo dos brasileiros com a eco-
nomia atingiu em janeiro o nível mais baixo 
verificado nos últimos três anos, segundo 
o Datafolha. Os números estão longe de 

representar um surto de otimismo, mas sugerem 
que sua confiança nos primeiros sinais de recupe-
ração da economia após a recessão é crescente. 
Segundo pesquisa, 37% dos brasileiros acham que 
seu poder de compra vai diminuir nos próximos 
meses. Há um ano, 59% pensavam dessa maneira. 
Para 22%, a renda irá aumentar. Outros 38% dizem 
que o seu poder de compra continuará igual.

ECONOMIA

2 O Projeto de Lei 8303/17, 
do deputado André 
Figueiredo (PDT-CE), 
retira da Consolidação 

das Leis do Trabalho (CLT, Decreto-Lei 
5.452/43) o artigo que criou a figura 
do “autônomo exclusivo”, profissional 
que presta serviços de forma contínua, 
para uma única empresa, sem que 
isso seja caracterizado como vínculo 
empregatício. Para Figueiredo, 
a nova figura trabalhista, criada 
apenas para precarizar as relações 
de trabalho, “é contraditória em si 
mesma, uma vez que com a exclusi-
vidade, ela perde a autonomia”.

8A ANP lança o 
aplicativo “ANP 
E&P”, que dispo-
nibiliza consultas 

a dados de exploração e 
produção de petróleo e gás 
natural e de participações 
governamentais no País, 
desde a criação da Agência. 
O aplicativo está disponível 
para download gratuito para 
os sistemas Android e IOS.

3 O mercado de veículos novos 
no Brasil começou 2018 em 
alta. Foram 181,2 mil unidades 
vendidas em janeiro, cresci-

mento de 23,14% em relação a igual mês 
do ano passado, segundo dados divulga-
dos pela Federação Nacional de Distribui-
ção de Veículos Automotores (Fenabrave). 

VEÍCULOS



Trabalhista

São repetidas as decisões das cortes traba-
lhistas quanto à associação de conduta de-
sonesta e imoral à adulteração de atestado 
médico, o que inegavelmente gera quebra 
de confiança entre empresa e empregado.  
Um outro caso que vale ser destacado en-

volveu um trabalhador de uma rede de lojas 
de departamento, contratado como caixa 
em janeiro de 2008 e demitido em 15 de 

junho de 2009 após adulterar atestado falso 
para obter uma semana de folga. O médico 

havia concedido um dia de afastamento, 
mas o ex-funcionário escreveu o número 7 

sobre o original.
Neste caso, a Justiça de primeira e segunda 
instâncias condenou a empresa a pagar as 
verbas trabalhistas alegando que |”o poder 
disciplinar do empregador deve ser exer-

cido de forma equilibrada”. Para o juízo de 
primeiro grau, seria mais apropriada a apli-
cação da suspensão disciplinar. O Tribunal 
Regional do Trabalho também considerou 
rigor excessivo e intolerância por parte do 

empregadorface aos 21 anos do então 
funcionário. 

Por fim, a 2ª Turma do Tribunal Superior do 
Trabalho manteve a demissão por justa cau-
sa. Para o desembargador Valdir Florindo, o 
caixa cometeu ato de improbidade, gerador 
da justa causa conforme prevê o artigo 482, 

alínea "a", da CLT. 

PPor adulterar um atestado médico 
para ampliar a licença em um dia 
e, assim, enforcar a sexta-feira, 
uma funcionária de uma fábrica de 
roupas de Jaraguá do Sul (SC) foi 
demitida por justa causa. A decisão 
foi confirmada em janeiro de 2018 
pelo Tribunal Superior do Trabalho 
(TST), em Brasília. 

A empresa desconfiou da rasura e 
entrou em contato com a médica, 
que negou ter alterado a data e con-
firmou o afastamento por dois dias, 
até uma quinta-feira. O recurso da 
ex-funcionária já havia sido negado 
por unanimidade pelo Tribunal Re-
gional do Trabalho de SC, apesar 
dos bons antecedentes profissionais 

atestados pela defesa, que pedia a 
anulação da justa causa. 

A relatora do processo, desem-
bargadora Ligia Maria Teixeira 
Gouvêa, não considerou os 
“bons antecedentes” e ratificou 
que a adulteração de atestado 
médico configura ato de impro-
bidade.

Quando o atestado está rasurado...

Tribunais reconhecem conduta imoral
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Qual prazo para empregado entregar atestado 
médico após o início da licença?
No tocante ao prazo para entrega de atestado a CLT 
é omissa. Portanto,   pode o empregador, por meio 
de regulamento interno, fixar prazo para a entrega do 
atestado médico. Devendo no caso de inexistência 
de norma interna, prevalecer o bom senso, sendo 
possível a entrega de atestado por membro da famí-
lia do funcionário.

O atestado pode ser entregue por email ou xero-
copiado?
A forma de entrega é indiferente, mas é prudente 
que seja feito protocolo com data de entrega.

Se tiver dúvida sobre a CID colocada no atesta-
do pelo médico, a empresa pode solicitar uma 
perícia médica?
Caso a empresa tenha qualquer tipo de dúvida sobre 
a veracidade do atestado, o indicado é enviar noti-
ficação ao médico que assinou o atestado (clínica, Se-
cretaria de Saúde etc) para que o mesmo comprove a 

veracidade do documento. Cabe ressaltar que quando 
o funcionário fica afastado por longo período, deve 
passar por um médico conveniado com a empresa 
antes de retornar ao trabalho para haja a certeza de 
que ele está apto para retornar às suas funções.
 
Em que situações o documento pode ser contes-
tado pelo empregador?
O atestado pode ser contestado por divergência gra-
fotécnica, rasura , ou se feito com data retroativa.
 
O que diz a legislação quanto à situações envol-
vendo fraudes no documento apresentado?
A falsificação de atestado médico configura ato de im-
probidade, infração contratual de natureza grave prevista 
no art. 482. Logo que confirmada a fraude, a empresa 
pode realizar a dispensa do empregado por justa causa. 
Lembrando sempre que a punição tem que ser dada 
logo após a investigação e constatação da falsificação 
sob pena de ser considerado perdão tácito 

Fonte: Rodrigo Julião, advogado trabalhista conveniado ao 
Sindicombustíveis Resan 

O que diz a lei sobre atestados médicos?

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

Uma série de entrevistas sobre os três primeiros 
meses da Reforma Trabalhista pode ser vista 
pelos associados do sindicato por meio do Mo-
mento Resan, uma plataforma de comunicação 
que utiliza o WhatsApp para envio de videorre-
portagens. As entrevistas com o advogado tra-
balhista Rodrigo Julião (foto) trazem um resumo 

das principais mudanças desde 11 de novembro 
de 2017 nas negociações entre patrão e empre-
gado. Julião fala sobre a dispensa de comum 
acordo, homologação de acordo entre emprega-
do e empregador em juízo e sobre Regimento 
Interno. Confira no Portal do Resan acessando 
http://www.resan.com.br/galeria-de-videos

‘Momento Resan’ fala sobre os
3 meses da Reforma Trabalhista 
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Ronaldo Miranda
Auto Posto Barros Tupy -  
Praia Grande

Auto Posto Miranda Caiçara - Praia 
Grande
Auto Posto Zenith Guilhermina - 
Praia Grande

Simone Rozinelli
Auto Posto Redentor - Guarujá
   

Ricardo Rodriguez Lopez
Auto Posto Lunar - Santos
Auto Posto Santour - Santos

Posto Gaivota - Santos
   

Silvana Hejazi
Auto Posto Savoy - Juquiá
   
Maria de Lourdes Aparecida 
Masiero Ribeiro
Auto Posto Pedro Lessa - 

Santos

Rosa Maria de Freitas Fernandes 
Lanches e Conveniência Xixová - 
Praia Grande

Dorival Franco da Silva 
Auto Posto Avalanche -  
São Vicente

Auto Posto Cidade Náutica -  
São Vicente
Auto Posto Náutica Frei Gaspar - 
São Vicente
   

Carolina Ongarato Pontes
Abastecedora de Combustí-
vel Turismo - Jacupiranga

Clayton José Rigo Júnior 
Auto Posto São Vitor - Santos

João Jorge Gonçalves Guedes 
Auto Posto Tamburello - Santos
   

Marcelo Rodrigues Perdigão
Manuel R. Perdigão & Cia - 
Itanhaém

   
Eduardo Pimentel Ramos 
Auto Posto Ferry Boat do 
Guarujá - Guarujá

   
Carlos Celso Carrico 
Auto Posto Pôr do Sol -  
Itanhaém

Auto Posto Porto Seguro -  
Itanhaém

30Reunião Ordinária do Conselho 
de Representantes do Senac na 

Fecomério-SP, em São Paulo/SP.

FEVEREIRO
2ª QUINZENA

Um brinde a você!

Ações / Resan

27

MARÇO
1ª QUINZENA

18

Janeiro

17

26

25

Auto Posto Praias do Sul -  
Itanhaém

01

02

Lanches e Conveniência Xixová 2 - 
Praia Grande

   
Maria Alves de Oliveira 
Auto Posto Montana de Regis-
tro - Registro

   
Aldo Locatelli 
Posto Aldo Cubatão - Cubatão
 

Maria Helena Geraldini Torres 
Auto Posto Vera Cruz Mongaguá - 
Mongaguá

Vladimir de Souza Barbosa Júnior 
Auto Posto Shalon da Nove de Abril 
- Cubatão

   
Cristiane Moreira de Oliveira 
Rosendo 
Auto Posto Pedro de Toledo

Mateus Ferreira Amado Neto 
AP Ferreira Amado - São Vicente
   

Nelson Rodrigues 
AP Saveiros - Itanhaém
   
Roseli de Fatima Ongarato 
Abastecedora de Combustível 
Turismo - Jacupiranga
   
Lílian Gouveia Hamamoto 
Carvalho & Hamamoto -  
Santos

07

14

10

08

12

03

05

06
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25 anos / Resan

UUma bomba de combustível locali-
zada na calçada da Avenida Afonso 
Pena, na altura do número 227, no 
Macuco, em Santos, marca o início 
da história do Auto Posto Tamburello. 
Foi nos anos 1940 que a Bomba 
Afonso Pena, uma das primeiras a 
funcionar na Cidade, chegou para 
facilitar a vida dos santistas. E, para 
saber um pouco mais dessa trajetó-
ria, Postos & Serviços conversou 
com Armando Gomes Ornelas, de 
75 anos, filho de Francisco Gomes 
Ornelas, terceiro dono da então bom-
binha. A história faz parte de uma 
época da vida de seo Armando que 
ele não consegue esquecer. Apo-
sentado, ele passa parte do dia lá no 
posto, sentado na pista, conversando 
com funcionários e clientes, mesmo 
já não tendo qualquer relação comer-
cial com o negócio.

“Sou nascido e criado aqui. Tinha 
cinco anos quando a bomba, antes 
localizada do outro lado da rua, 
veio para a frente da minha casa. 
Era uma época difícil, pegamos o 
período da Segunda Guerra. Fal-
tavam comida e mantimentos nos 

Mais de 70 anos de história

mercados. Eram poucos os carros 
que abasteciam, quase ninguém 
possuía veículo. A gasolina era 
importada e vinha em tambores de 
200 litros. Para abastecer, o cliente 
dizia a quantidade, bombeávamos 
o combustível até atingir a medida 
indicada na parte de cima, e depois 
colocávamos no tanque com a 
mangueira”, lembra.

A bomba só foi para o comando 
de seu Francisco no início dos 
anos 60. Nessa época, já contava 

com duas bombas duplas, sendo 
três bicos de gasolina e uma com 
a famosa gasolina azul – com-
bustível com maior octanagem 
que a amarela, algo parecido 
como a premium atualmente. 
A bomba ficou no comando da 
família por quase duas décadas, 
até migrarem para o ramo de 
conserto/reparos de caminhões. 
“Aqui tenho as minhas melhores 
lembranças. Por isso venho todo 
dia para cá”.

Fila de carros para abastecer durante greve da Petrobras
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Ao longo desses quase 80 anos, o 
Tamburello passou pelas mãos de 
vários revendedores. João Jorge 
Guedes, de 65 anos, conhecido 
como JJ, encerrou no ano passado 
um ciclo de 21 anos como dono de 
posto para, enfim, se aposentar. O 
atual proprietário é Cristiano Henri-
que Pinto, de 39 anos.  

“Quando assumi em 1996, junto de 
outros sócios, o posto estava fecha-
do. Fizemos três reformas que se 
aproximam bem da estrutura atual. 
Na época, tivemos a sorte de encon-
trar uma economia estável, sem infla-
ção alta. Porém, pegamos a transição 
da gasolina tabelada para o preço 
livre. O problema é que, com o mer-
cado desregulado, apareceram várias 
distribuidoras fantasmas e diversos 
casos de postos com combustível 
adulterado”, disse João Jorge.

Ele não avalia o episódio como um 
problema, já que as revendas que 
trabalhavam corretamente foram 

Armando é filho de um dos primei-
ros donos da Bomba Afonso Pena 

João Jorge (à esquerda) passou o comando do posto no início do 
ano passado para  o associado Cristiano Pinto (direita).

Posto Tamburello, em 1996, ainda sob a direção de João Jorge e seus sócios

beneficiadas. “Nunca nos faltaram 
clientes. Pelo contrário, até fazia 
fila, pois eles sabiam quais os pos-
tos eram confiáveis”, ressalta JJ.

Em janeiro do ano passado, o 
posto passou para o comando de 
Cristiano, que estreiou no segmen-
to de combustíveis. 

“É um desafio novo, ainda estou 
conhecendo o mercado. Está difícil 
por entrar numa época conturbada 
da economia, sem contar o proble-
ma dos postos que atuam de forma 
desleal. Tivemos uma queda de 
15% nas vendas. Estou aprenden-
do no dia a dia. E tive muito apoio 

De revendedor para revendedor
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do Resan. Recebemos sempre a 
visita do assessor Roberto, que 
nos auxilia no check-list. Agora 
vamos utilizar a assessoria jurí-
dica”, comenta. 

Cristiano acredita num mercado 
leal e com uma competitividade 
justa. “Sabemos que é difícil, há 
postos que fecham num dia e 
abrem no outro. Mas seguimos 
confiantes”.

... e em 2018

   

“Está difícil por 
entrar numa épo-
ca conturbada da 

economia (...) 
Mas estou apren-
dendo no dia a 

dia. E tive muito 
apoio do Resan”,

Cristiano Pinto

Tamburello em 1996...

Há duas décadas, Cristiane 
Moreira de Oliveira Rosendo, 

de 43 anos, comanda o Auto Posto 
Pedro de Toledo junto com a irmã 
e o cunhado. Nesse período, a em-
presa se associou e desassociou ao 
sindicato por pelo menos três vezes. 
“Vivemos muita coisa nesses 20 
anos. Quando a situação apertou, 
e foram várias as ocasiões, tivemos 
que cortar todos os gastos possíveis 
para manter o posto funcionando. 
Qualquer dinheiro, por menor que 
fosse, fazia falta no final do mês. 
E, infelizmente, um dos cortes foi a 
filiação ao Sindicombustíveis Resan, 
puramente por necessidade”.

No ano passado, as contas se es-
tabilizaram e Cristiane não pensou 

duas vezes: era hora de voltar a ser 
sócia. “Foi o nosso recomeço. Fazia 
muita falta estar longe do sindicato. 
Afinal, recebemos as informações 
sobre leis e mudanças em primeira 
mão, além do apoio jurídico. Sem 
contar o trabalho do visitador, que é 
fundamental para evitar autuações”.

Cristiane ressalta que a informa-
ção chega de forma mais rápida a 
todos por causa da internet. Mas, 
com a correria do dia a dia, nem 
sempre dá para acompanhar tudo. 
“Por isso a importância de ser 
sócia a um sindicato. Usufruo de 
alguns serviços, mas o principal é o 
atendimento que recebo, seja com 
as dúvidas esclarecidas na secre-
taria, ou com o plantão contábil”. 

“Um apoio fundamental 
para o associado”

O Sindicombustíveis Resan com-
pleta 25 anos de existência no dia 
23 de abril. Para relembrar histó-
rias de seus associados, a revista 
Postos & Serviços tem publicado 

matérias com fotos de postos 
tradicionais da região. Mande sua 

mensagem com as imagens para o 
email imprensa@resan.com.br ou 
no WhatsApp (13) 99730-8048.

História viva
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O Resan elege a cada quatro anos 
uma nova diretoria para estar à fren-
te do sindicato e representar seus 
associados seja em questões políti-
cas, administrativas ou jurídicas. 

A eleição para o quadriênio 
2018/2022 define os novos membros 
da Diretoria Executiva, Conselho Fis-
cal e Conselho de Representantes 
junto à Federação. 

A chapa única inscrita é composta 
pelos seguintes membros:

DIRETORIA
José Camargo Hernandes (AP Arrastão)
Ricardo Rodriguez Lopez (AP Santour)
Flávio Ribas de Souza (AP Linha Um)
Artur Schor (AP Vila Nova)
Ricardo Eugênio M. de Araújo (AP La Caniza)
João Luiz Fernandes (AP Xixová)
Renato Tadeu Goldoni (AP Tropical)

Suplentes
Roberto Salgado Antunes (AP Portal do Gonzaga)
Bruno Abrahão (AP Brumar)
Eliseu Braga Chagas (AP Pôr do Sol)

CONSELHO FISCAL
Napoleão F. Moraes (AP Oceano Atlântico)
Miguel Freitas de Pinho (AP Leãovip)
Marcos Campagnaro (AP Travessia de Santos)
Suplentes
Vilmar Gavazzoni (AP Morada do Sol)
Aldo Martins da Silveira Filho (AP Riviera)

CONSELHO DE REPRESENTANTES 
José Camargo Hernandes
Ricardo Rodriguez Lopez
Suplentes
Flávio Ribas de Souza
Roberto Salgado Antunes

Nova diretoria e conselho para quadriênio 2018/2022

Resan surgiu três anos antes da liberação 
dos preços dos combustíveis no Brasil 

O presidente José 
Camargo Hernandes 

na eleição realiza-
da em 1996, ainda 
na sede antiga do 
sindicato, na Ave-
nida Pedro Lessa. 

Ao lado, o atual vice 
Ricardo Rodriguez 

Lopez,  em uma das 
muitas reuniões no 

início do Resan

QQuando o Sindicombustíveis 
Resan foi criado em 1993, 
o cruzeiro ainda era a moe-
da oficial em circulação no 
Brasil. O Governo controlava 
cada centavo dos preços dos 
combustíveis, inclusives as 
margens de comercialização e 
fretes. O processo de libera-
lização de preços em toda a 
cadeia produtiva só foi inicia-
do em 1996, com a gasolina e 
o etanol hidratado.

Há 25 anos, no dia 23 de abril, 
154 revendedores de toda a 
Baixada Santista, Litoral Sul 
e Vale do Ribeira se reuniram 
para fundar, oficialmente, o 
Resan. Era um ano difícil, de 
inflação alta e adaptação ao 
cruzeiro real, apresentado 
ao País em agosto pelo novo 
ministro da Fazenda do então 
presidente Itamar Franco, Fer-
nando Henrique Cardoso. Em 
dezembro, quando o sindicato 
não tinha completado seu pri-
meiro ano, já enfrentou o plano 

de estabilização econômica 
que antecedeu a chegada do 
Real em julho de 1994. 

À época, o sindicato serviu 
como apoio indispensável aos 
postos que tentavam sobrevi-
ver à mudança diária de pre-
ços nas bombas e à pressão 
dos consumidores. A revenda 
regional sofria com a falta de 
representatividade nas esferas 
estadual e nacional.

“Até hoje, 25 anos depois, 
o Resan se orgulha de suas 
conquistas e, principalmente, 
de ter as portas abertas nas 
entidades e instituições que 
regulam nossos segmentos 
para debater as mais variadas 
questões, desde uma incon-
formidade no mercado até a 
necessidade de uma nova 
portaria, lei ou alteração de 
instrumentos já existentes. So-
mos parte ativa do processo”, 
diz José Camargo Hernandes, 
presidente do sindicato.
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Vem aí o B10

Biodiesel

EEm 1º de março, entra em vigor o novo au-
mento do percentual de biodiesel obrigato-
riamente adicionado ao óleo diesel vendido 
em todo País, passando de 8% para 10% 
(também chamado de B10). A perspectiva 
era que o B10 entrasse em vigor apenas 
em março de 2019, mas a antecipação 
já havia sido confirmada pelo Conselho 
Nacional de Política Energética (CNPE) em 
novembro do ano passado quando a fase 
do B9 foi eliminada. 

Segundo a União Brasileira 
de Biodiesel e Bioquerose-
ne (Ubrabio), a antecipa-
ção atende à reivindicação 
do setor, que sofre com a 
ociosidade de quase me-
tade da sua produção.  Já 
o secretário-executivo do 
Ministério da Agricultura, 
Pecuaria e Abastecimento, 
Eumar Novacki, afirma 
que a decisão é “uma boa 
notícia para os consumido-
res, já que a medida pode 
baixar o preço final”. 

Economia
O B10 deve aumentar 

o processamento de 
soja em 2018 de 41,5 
milhões de toneladas 

para 43 milhões de to-
neladas, podendo gerar 

20 mil postos de tra-
balho e uma economia 
de US$ 2,2 bilhões em 
importação de diesel 

mineral, segundo a 
Associação Brasileira 

das Indústrias de Óleos 
Vegetais (Abiove)Segundo Novacki, como 

no Brasil o óleo de soja 
é a principal matéria-prima utilizada na fabricação de 
biodiesel, com participação de cerca de 80% da produção, 
a medida poderá gerar emprego e renda para os traba-
lhadores do setor, além de contribuir com a redução das 
emissões de gases de efeito estufa na atmosfera em mais 
de 70% em relação ao diesel fóssil.

Nos postos
A capacidade higroscópica do biodiesel (acúmulo de 
água) é um desafio para a revenda com o aumento da 
mistura prevista pela lei 13.263, sobretudo em função da 
formação da já conhecida borra e da maior capacidade 
detergente do produto, o que pode facilitar a soltura da 
sujeira acumulada nos tanques. Por isso,  o Sindicombus-
tíveis reafirma o alerta para que os associados ampliem 
os cuidados com a manutenção e limpeza dos tanques, 
além da vedação contra infiltrações de água.

Borra formada nos tanques de biodiesel exige manutenção extra pela revenda




