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O outro lado das redes sociais

Resan renova sua diretoria
Sindicato elege novos diretores e conselheiros 
fiscais para a gestão 2018/2022. Sete dos 15 
membros integram a diretoria pela primeira vez. 

Difamação contra posto de 
combustíveis de Santos 
viraliza no WhatsApp. 

Caso serve de exemplo 
para toda a base do 

Sindicombustíveis Resan.

Seo Ernesto e a revenda
Sócio fundador do Resan, Ernesto dos 
Santos Nunes (foto) comandou a cons-
trução da sede do sindicato .
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Vítima de calúnia nas redes sociais,  
posto gerencia ‘crise’ em poucas horas04

Nova diretoria
para 2018/2022

Sete novos diretores e conselheiros passam a 
integrar o grupo de 15 revendedores que admi-
nistrarão o Sindicombustíveis Resan pelos próxi-
mos quatro anos. José Camargo Hernandes será 
reconduzido à presidência da entidade e a posse 
ocorrerá em 21 de abril.
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Nesta edição

Cliente deve ser fidelizado  
ao posto e não à marca

08 Mestre de obras 
do sindicato

Nesta edição, Postos & Serviços conta a história 
de Ernesto dos Santos Nunes, ou apenas seo 
Ernesto, que dedicou mais de 5 décadas à re-
venda de combustíveis. Ele foi um dos respon-
sáveis por acompanhar a construção da sede 
do Sindicombustíveis Resan, em 2000. 

Acesso ao SGR, do SAT, deve ser semanal13

Lockers chegam aos postos16
Fique Atento15
Aniversariantes e agenda14

ANP destaca liberdade de preços17
Temperatura dos alimentos requer cuidados18

Difamação é crime, diz advogado06

Lei Estadual proíbe abastecimento 
após a trava da bomba19



José Camargo Hernandes
Presidente do Resan

“Só faltou a transparência”

O
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O problema não está nos postos e sim nos impos-
tos! Esta é a campanha que o  Sindicombustíveis 
Resan iniciou para mostrar à sociedade que a 
revenda de combustíveis não é a responsável pela 
gasolina ter chegado à casa dos R$ 4,00 e nem 
dos reajustes diários sobre o diesel. 

Também não suportamos mais pagar tão caro 
pelos produtos que chegam aos nossos estabeleci-
mentos. Nos últimos meses, para não perder ainda 
mais vendas, reduzimos nossa margem ao limite 
mínimo. Num País em que metade do custo do 
combustível é imposto e tributos e com a Petro-
bras alterando a cotação da gasolina e do diesel 
diariamente, onde está o problema? No posto é 
que não é!.

Fomos mais uma vez surpreendidos no dia 19 de 
fevereiro, quando a Petrobras passou a divulgar o 
preço médio do litro da gasolina e do diesel em suas 
refinarias e terminais, mas sem se referir aos tribu-
tos que incidem sobre os combustíveis. No dia de 
estreia, o litro da gasolina A custava R$ 1,5148 e do 
diesel A, R$ 1,7369. Só que ninguém comentou que 
os impostos passam de 40% sobre o preço final.

Além disso, apesar de justificar a nova medida 
como ferramenta para dar mais transparência à 
composição do preço final dos combustíveis, a 
Petrobras não explicou para o consumidor que a 
gasolina A não é a que ele coloca no tanque do 
seu carro. Esqueceu de dizer também que é pre-
ciso juntar a ela 27% de etanol anidro. No diesel 
acontece o mesmo: o preço divulgado é o do óleo 

sem a mistura com o biodiesel. Além disso, o Re-
san solicitou à Fecombustíveis que questionasse 
a estatal sobre a qual preço ela se refere em seus 
anúncios: ao S500 ou o S10, que é mais caro? A 
resposta dada é que o preço do diesel divulgado é 
uma média entre os dois tipos.

Assim, a pressão que já era grande aumentou ainda 
mais sobre o dono do posto. Nossa campanha é 
para deixar claro que os preços finais ao consumidor 
são consequência dos valores nas refinarias, dos 
tributos e dos preços praticados pelas distribuidoras.

A decisão da Petrobras agitou o mercado e a ANP, 
sabiamente, soltou um comunicado geral falando 
sobre a liberdade de preços dos combustíveis no 
Brasil. É importante relembrar para o consumidor e 
mesmo para a sociedade em geral, em que incluo 
os políticos e autoridades, que operamos sob a 
liberdade de preços instituída desde 2002 e que 
recai sobre toda a cadeia de produção, distribuição 
e revenda de petróleo e seus derivados.

O que também venho dizendo nas muitas entre-
vistas é que os postos revendedores só têm como 
opção a compra dos produtos das distribuidoras e, 
por isso, dependemos do quanto cada companhia 
estabelece como preço de venda para calcularmos 
o valor dos combustíveis na bomba. Não há um 
valor único. Há muitas variáveis que são próprias 
das negociações individuais com cada empresa. E 
isso tem que ser respeitado!

Até o mês que vem!
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EEm poucas horas, um consumidor conseguiu ‘viralizar’ 
um depoimento acusando um posto de Santos de fraude 
metrológica. Como ferramenta, ele precisou apenas do 
seu celular para gravar um áudio e enviá-lo para seu gru-
po de contatos do WhatsApp informando que seu carro 
– uma Spin Chevrolet – tem capacidade para 48 litros e 
que ficou surpreso ao verificar a marcação de 54,12 litros 
de etanol na bomba. Daí em diante, com a velocidade 
própria das redes sociais, o efeito foi viral. 

Não dá para ter noção de quantas pessoas visualiza-
ram a mensagem, mas segundo o revendedor, foram 
dezenas de ligações de amigos e clientes preocupados 
com a imagem do estabelecimento. 

Assim que recebeu a primeira men-
sagem, o dono do posto começou a 
busca pelo cliente insatisfeito. Conse-
guiu identificá-lo e o convidou para que 
testemunhasse testes metrológicos na 
mesma bomba que ele abasteceu. Lá, 
além do teste com o galão de 20 litros, 
um outro veículo do mesmo modelo, 
ano próximo e capacidade idêntica do 
reservatório foi levado à pista - com 
tanque esvaziado - para o abasteci-
mento na frente do consumidor.

Uma das primeiras incorreções afir-
madas na denúncia é que o modelo 
de veículo tem capacidade para 48 

litros. Está errado. Pela ficha técnica da Chevrolet, o 
reservatório é de 53 litros.

Ainda assim, o tanque do carro que serviu de teste 
recebeu pouco mais de 56 litros de combustível. O con-
sumidor, então, se certificou que não havia problema 
metrológico e se retratou publicamente, enviando fotos 
e um novo áudio para seu grupo de contatos.

Situações como essa são corriqueiras nos postos. Tanto 
que a Fecombustíveis contratou, no ano passado o labo-
ratório do Grupo Falcão Bauer para fazer o teste de vo-
lumetria em 13 veículos de diferentes marcas e modelos 

(veja quadro na página ao lado). Os resulta-
dos demonstraram diferenças expres-
sivas, com abastecimento superior ao 
indicado nos manuais em até 36,5%.

Postos & Serviços procurou a Che-
vrolet para entender os motivos da 
diferença no tamanho do tanque. Se-
gundo assessoria de imprensa, “além 
do volume do tanque, cuja especifica-
ção consta no manual do proprietário, 
é possível que o duto do gargalo e 
a mangueira do respiro armazenem 
também combustível, fazendo com 
que a quantidade total seja pouco 
maior do que a especificada somente 
para o tanque”.

Redes sociais

Viralizar.  Termo usual da internet que 
designa a ação de fazer com que algo se 
espalhe rapidamente, semelhante ao efeito viral.

O outro lado das redes sociais

Abastecimento indicou 54,12 litros



O

POSTOS & SERVIÇOS  |  05

“Realmente as pes-
soas estão cada vez 
mais achando que têm 
o direito de apontar o 
dedo, denunciar, julgar, 
criticar e fazer juízo 
de valor sobre algo ou 
alguém. Com as redes 
sociais, esse papel 
de 'juiz' tem tomado 
proporções perigosas 
e arriscadas, principal-
mente com a dissemi-
nação de informações 
não checadas ou inve-
rídicas que viram ver-
dade com um simples 
'enter' ou compartilha-
mento. Sinceramente, 
não vejo muitas formas 
para se conter essas 
práticas, em especial 
por conta da quanti-
dade de pessoas que 
fazem uso das redes 
sociais e por estas não 
possuírem qualquer 
mecanismo de controle 
eficiente para isso”. 
Rosa Maria dos Santos, 
jornalista e editora de 
Mídias Sociais do 
Jornal A Tribuna

Marca  Modelo Capacidade do manual Quantidade abastecida 
Ônix  54 litros 61,7 litros 
S10 Rodeio 80 litros 80 litros 

Fiat Uno 48 litros 48,9 litros 
Ford Ecosport 52 litros 52,3 litros 
Hyndai HB20 50 litros 51,7 litros 
Nissan New March 41 litros 43 litros 

Duster 50 litros 68,2 litros 
Logan 50 litros 67,8 litros 
Sandero 50 litros 67,6 litros 

Toyota Corolla 60 litros 62,8 litros 
Gol 51 litros 56,9 litros 
Saveiro 55 litros 56,1 litros 
Voyage 55 litros 57 litros 

Chevrolet 

Renault 

Volkswagen

Fonte: Fecombustíveis Fonte: Fecombustíveis

O delegado regional do Instituto de 
Pesos e Medidas (Ipem), em Santos, 
Luís Antônio Godinho, disse a Postos & 
Serviços que as denúncias de consumi-
dores com dúvidas sobre o real volume 
de combustível colocado no seu veículo 
são comuns. 

“Em 2018, já tivemos seis reclamações 
referentes a postos. E, durante a fisca-
lização, constatamos erros pequenos, 
que variam entre 100 e 200 ml (o que 
não configura fraude). Outro ponto 
detectado é a falta de lacre nas bombas, 
mas isso só o fiscal pode verificar. Clien-
te não tem como ver isso. Mas, quando 
chega a reclamação, 100% é referente 
ao volume indicado”, explica Godinho.

O técnico reconhece que a diferença 

entre o real abastecimento e o que está 
escrito no manual faz com que o cliente 
pense logo na fraude. “Mas, na maioria 
absoluta dos casos, a gente vê que o 
que está sendo informado no manual 
do carro não condiz com a realidade”, 
revela.

Fiscalização
Erros técnicos são considerados apenas 
quando a diferença no teste de volu-
metria é inferior a 200 ml. Em casos de 
erros acima deste volume, o Ipem abre 
uma investigação para detectar possível 
fraude.  “É muito difícil constatar falha de 
100 ml... Quem frauda, frauda para ga-
nhar vantagem. Normalmente é de 700 
ml em diante a cada 20 litros”, conclui 
Godinho.

Ipem diz que diferença entre 100 ml 
e 200 ml pode ser erro técnico 

Uma das recomen-
dações de Godinho, 
delegado regional 
do Ipem, é para que 
os postos façam 
testes frequentes 
com os galões de 
20 litros 

Consumidores 
fazem papel de 

‘juiz’e condenam 
com base em 

informações não 
checadas

Teste chamado pelo 
revendedor comprovou 
que tanque cabia mais 
do que o indicado no 

manual do veículo

Estudo da Falcão Bauer sobre capacidade de tanques
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UUm professor que denegriu a imagem do 
colégio em que lecionava e uma paciente que 
foi reclamar nas redes sociais da demora para 
ser atendida em um consultório médico são 
alguns dos exemplos de usuários de Facebook 
da Baixada Santista condenados por difamação 
e obrigados pela Justiça a pagar indenização 
para quem se sentiu ofendido.

Em ambos os casos, o advogado José Rober-
to Chiarella, especialista em Direito Digital e 
presidente da Comissão de Educação Digital da 
OAB-Santos, representou as partes que sofre-
ram com a difamação. “As pessoas precisam 
entender que tem o Judiciário para recorrer e 
não querer fazer justiça com as próprias mãos”.

Postos & Serviços comentou com o advogado o 
caso ocorrido no posto de combustível de Santos 
com a mensagem de WhatsApp que o acusou de 
colocar menos combustível no tanque do que o 
registrado pela bomba. 

“A internet não é palanque ou meio para recla-
mar. O certo seria procurar os responsáveis 
para esclarecer eventuais dúvidas. Caso o posto 
comprove que tal atitude contribuiu para perda 
de faturamento, por exemplo, ele pode requerer 
danos materiais, inclusive”. Um primeiro proce-
dimento padrão para quem se sente ofendido é 
registrar um boletim de ocorrência.

Na avaliação do advogado, os casos de difamação 
que viralizam e depois são retratados, infelizmente, 
não têm o mesmo impacto no entendimento dos 
usuários. “Mesmo que o cliente tenha se retratado, 
o que foi o caso, essa mensagem provavelmente 
não chegará ao mesmo número de usuários atin-
gidos pela calúnia anterior. Isso acontece porque 
o ato negativo é inerente do ser humano. É normal 
querer ler mais notícia ruim do que boa. A ruim a 
gente repassa, a boa nem sempre”.

Liberdade tem limite
O Marco Civil da Internet (Lei N° 12.965), em 
vigor desde 23 de junho de 2014,  veio para 
regulamentar o uso da internet no Brasil por meio 
da previsão de princípios, garantias, direitos e 
deveres dos usuários. 

Contudo, nestes quase quatro anos de implan-

tação, muitas pessoas ainda desconhecem os 
riscos de expor opiniões no universo digital. “O 
marco regula direitos e deveres. É uma norma que 
trata de algumas garantias que são previstas na 
Constituição, mas que prevê, principalmente, a 
liberdade de expressão. É preciso deixar claro que 
a internet nasceu para ser livre. Mas essa liberda-
de tem limites, e é aí que muitos extrapolam”.

Exemplos  

Chiarella cita outro caso bastante comum em 
grupos de WhatsApp. São as mães que falam 
mal da escola dos filhos ou criticam determina-
dos professores. “As pessoas acreditam que há 
certa segurança nesta simples conversa, mas 
não há. Quem está no grupo, que compartilha e 
concorda com tais ideias, é copartícipe. E a Justi-
ça tem entendido assim. Só de participar, mesmo 
que não opine, é sinal de que você concorda”.

“Com essa difamação, o posto teve um 
dano extrapatrimonial, de natureza 

moral com a notícia errada espalhada 
nas redes sociais”,

José Roberto Chiarella,
advogado especialista em Direito Digital e presidente da 

Comissão de Educação Digital da OAB de Santos 

“As pessoas têm que entender que não 
podem fazer justiça com as próprias mãos”
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O que explica que o 
valor de mercado 
do Smile, programa 
de fidelidade da Gol 
Linhas Aéreas, seja 

quase três vezes maior do que o da 
empresa que a gerou? A resposta 
está no banco de dados de seus 
clientes. Completo e recheado de 
informações pessoais, o clube de 
fidelidade oferece vantagens em 
troca da preferência do consumi-
dor. O mesmo acontece com as 
distribuidoras de combustíveis, 
seus programas de vantagens e os 
postos de serviços.

Ricardo Pires, revendedor de 
Minas Gerais e desenvolvedor do 
ClubPetro Fidelidade, tem viajado 
o Brasil para mostrar ao reven-
dedor que ele não pode aceitar 
que seu cliente seja fidelizado à 
companhia e não ao posto. Para 
ele, muito revendedor não perce-
beu, ainda, que o banco de dados 
que ele possui é o que de mais 
valioso ele que tem no posto.

“Um exemplo: a informação de 
cada cliente cadastrado no pro-

grama de fidelidade fica com a 
distribuidora. Se um dia ele decide 
mudar de bandeira, ele deixou 
todas as informações com a com-
panhia anterior. Isso fará com que 
ela entre em contato com o cliente 
e peça a ele para mudar seu posto 
favorito. De nada adianta o reven-
dedor fazer todo o trabalho de co-
merciante, dar atenção ao cliente, 
privilegiar bom o atendimento se 
ele não detém o banco de dados 
do seu público. A companhia tem 
todas as armas nas mãos para 
capturar os clientes e direcioná-los 
para seus concorrentes”.

Pires estudou o perfil de consu-
midores, desenvolveu um apli-
cativo e garante que aplicando 
ferramentas de inteligência digital 
é possível resgatar 20% das 
vendas. “Entendendo o perfil do 
cliente, o posto pode potencializar 
o seu negócio sem necessaria-
mente baixar o preço do combus-
tível, por exemplo”.

Como fazer? O banco de dados 
não pode ser apenas uma ficha
com informações pessoais. É pre- 

 “Por mais que esteja 
associado a uma bandei-
ra, o revendedor precisa 
de informação. Ele tem 
que ter segurança para o 
futuro. Se você fideliza 
a distribuidora, o cliente 
será fidelizado à compa-
nhia. Se for ao contrário, 
no futuro, pouco importa 
se você mudar de bandei-
ra, porque o cliente con-
tinuará sendo seu”,

Ricardo Pires, revendedor  em MG
e desenvolvedor do ClubPetro

ciso registrar históricos de consu-
mo. Com isso, o revendedor tem a 
chance de listar consumidores ina-
tivos há 30 dias e promover ações 
para trazê-lo de volta ao posto. 

“Hoje, um posto paga em média 
R$ 1,3 mil por mês pelo plano de 
marketing. E, no final, é a com-
panhia que fica com os dados do 
seu cliente”, diz Pires.

Casamento 
deve ser
entre... 

Fidelização

...posto e cliente
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O ano era 1954, auge da ditadura Sala-
zar em Portugal. O menino Ernesto dos 
Santos Nunes tinha 17 anos quando 
embarcou no navio Vera Cruz em 
direção ao Porto de Santos. Viajou no 

porão ao lado de muitos compatriotas que vinham 
tentar a vida na ‘colônia’ e fugir do risco de ser man-
dado para a guerra em Moçambique. 

Chegou num dia e no outro já estava trabalhando 
como mecânico na Garagem Mauá, que funcionava no 
Centro, em frente ao Monte Serrat. O negócio do tio 
o prendeu por 4 anos até que surgiu a oportunidade 
de comprar um carro de praça com um conterrâneo. 
O amigo lá de Chão de Couce, freguezia do Conselho 
de Ansião, no distrito de Leiria, já tinha um posto de 
combustível em Santos. “Ele me chamou para ser sócio 
em um carro de praça. Chegamos a ter três deles. 

Trabalhávamos dia e noite; fazíamos enterro, batizado, 
casamento e lotação aos domingos para São Paulo”.

Foram dez anos de sociedade até que os amigos deci-
diram se juntar a mais um fidalgo e entrar para o ramo 
da construção civil. De lá para cá, foram mais de 20 
prédios construídos em Santos. O último erguido foi há 
12 anos no Boqueirão.

Errnesto já vivia nos canteiros de obra quando surgiu a 
oportunidade de comprar um posto de combustíveis, o 
Santa Rita, há 55 anos. Junto com o ex-sócio e ainda 
com o amigo de longa data Alberto Rodrigues Dias, 
eles viveram um tempo “em que não existia ganância 
no setor de combustíveis”, diz ele.

Ao relembrar passagens de sua história como empre-
endedor, Ernesto se emocionou por várias vezes duran-
te entrevista a Postos & Serviços. Os olhos enchem de 

25 Anos / Resan

Seo Ernesto é ‘memória viva’ do Resan

“Eu vinha aqui quase todos os 
dias. Os pedidos de material 

(para construção da sede) eram 
feitos do meu escritório. Vi o 
sindicato crescer aos poucos”
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lágrima ao se lembrar dos amigos 
feitos nestes 64 anos de vida no 
Brasil e durante os 25 anos de 
existência do Resan, sindicato que 
ajudou a fundar. 

“Era muito bom  trabalhar no posto. 
A gasolina era vendida num preço 
só. Não tinha tanta concorrência e 
nem essa ganância. Nós abaste-
cíamos grandes empresas como a 
Telesp e a Eletropaulo”, relembra. 

Após mais de cinco décadas, a 
constituição inicial da empresa se 
desfez, com a venda do posto. “Eu 
cheguei a trabalhar de graça, mas 
o pagamento dos meus funcioná-
rios e dos impostos era sagrado”. 
A inspiração para o trabalho árduo, 
Ernesto trouxe na mala quando 
chegou de Portugal. 

Resan
O rol de amigos só cresceu desde 
que esse português se tornou um 
‘posteiro’, denominação usada 
pelos mais antigos. “O sindicato fez 
parte da minha vida. Nós sempre 
trouxemos toda a família para as 
comemorações e festas”.

Mas foi a história da construção 
da sede do Resan, na Rua Manoel 
Tourinho, que tatuou a revenda no 
coração deste português. Quando 
a entidade comprou o terreno no 
Macuco, logo Ernesto foi nomeado 
o mestre da obra que faria o sonho 
da categoria se tornar realidade.

Ele acompanhou o desenho do 
projeto, a fundação, a colocação 
dos primeiros tijolos e o acabamen-
to do prédio com seus três pavi-
mentos, um amplo salão externo e 
um apartamento para caseiro. 

“Eu vinha aqui quase todos os dias. 
Os pedidos de material eram feitos 
do meu escritório. Vi o sindicato 
crescer aos poucos”, resume o 
ex-presidente do Conselho Fiscal 
do Resan, função que ocupou por 
todos esses anos.

Aos 81 anos, Ernesto se apo-
sentou, mas não se esquece nos 
amigos que fez na revenda.

Na entrevista realizada no sindicato 
no dia 26 de fevereiro, pergunta-
mos se ele está feliz aposentado. 
Sabe a resposta?
- Estou mexendo com areia.
- Jura? Mas o senhor não quer 
parar de trabalhar?

- Como, se esse é o melhor negó-
cio da minha vida?, devolve ele.

Enfim, a areia da praia onde 
faz caminhadas tem sido uma 
companheira e tanto para este 
português que chegou a San-
tos pelo mar, fez história como 
empresário e nos ensina que o 
segredo do sucesso é o trabalho 
sério, árduo e honesto.
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AA palavra de ordem é ‘agregar’. É com este sentimento 
que sete novos diretores e conselheiros passam a inte-
grar o grupo de 15 revendedores que administrarão o 
Sindicombustíveis Resan pelos próximos quatro anos. 
José Camargo Hernandes será reconduzido à presidên-
cia da entidade.

A renovação da diretoria e conselho fiscal com pessoas 
até então sem experiência na atividade sindical é uma 
maneira de trazer novas ideias para o sindicato. A pos-

se da nova gestão ocorrerá em 21 de abril durante as 
comemorações dos 25 anos do sindicato.

A eleição da chapa única, realizada no dia 21 de feverei-
ro, ocorreu por aclamação. Durante a assembleia elei-
toral, o presidente José Camargo Hernandes destacou 
a qualificação do novo grupo e, sobretudo, a ampliação 
da representatividade, uma vez que há membros da 
nova diretoria e conselho em praticamente em toda a 
Baixada Santista e Vale do Ribeira.

Vilmar Gavazzoni, do Auto Posto 
Morada do Sol, em Miracatu, pre-
tende ser o elo entre o associado 
do Vale com o Resan. Na revenda 
há 18 anos como patrão e 19 como 
gerente, ele quer tornar o sindicato 
mais próximo dos postos que estão 
nos municípios às margens da Ro-
dovia Régis Bittencourt.

“Meu nome não está na ata de fun-
dação do Resan, mas dos meus tios 
sim. Acompanhei o sindicato desde o 
início. Eu era gerente do Auto Posto 

137, que era da minha família. Esse 
período como gerente foi a minha fa-
culdade. Aprendi, acertei, errei. Pas-
sei por um longo processo até ama-
durecer a ideia e tocar o meu próprio 
negócio, fiz um acordo e adquiri o 
Auto Posto Morada do Sol, que fica 
a 100 km do Posto 137”. 

Além desta experiência, Vilmar está 
confiante de que ampliará a partici-
pação do revendedor nas atividades 
do sindicato. “Estou à disposição 
para fazer esse meio de campo e 

trazer o sindicato ao Vale mais ve-
zes com reuniões técnicas, cursos, 
treinamentos, informações sobre 
meio ambiente, legislação, reforma 
trabalhista... A ideia é essa”.

Litoral Sul
No Litoral Sul, o sindicato estará re-
presentado por Eliseu Braga Cha-
gas, do Auto Posto Pôr do Sol. Re-
vendedor há 30 anos em Itanhaém e 
ex-conselheiro consultivo da Petro-
bras, ele conheceu outros sindica-

Agregar, sempre!

Renovação da diretoria traz novo fôlego

Vilmar Gavazzoni,
do AP Morada do Sol

Aldo Martins,
AP Riviera

Eleição / Resan

Roberto Antunes, 
do AP Portal do Gonzaga

Eliseu Braga Chagas,
do AP Pôr do Sol

10 |  POSTOS & SERVIÇOS
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José Camargo Hernandes. 

Há 11 anos como sócio-proprietário do 
Auto Posto Portal do Gonzaga, Rober-
to Salgado Antunes, conhece bem a 
realidade do mercado e lamenta a en-
trada de novos players no setor vare-
jista de combustíveis já com o objetivo 
claro de fraudar e lesar o consumidor. 
“O dono do posto tem o seu equilíbrio 
econômico ameaçado, mas quem 
também perde muito é o cliente, que 
fica exposto a um produto e serviço 
de pior qualidade. Sem contar que a 
imagem do mercado fica prejudicada 
como um todo”.  

Antunes é assíduo frequentador das 
reuniões e  eventos do Resan. “Re-
presentamos os interesses legítimos 
da categoria junto aos legisladores 
e autoridades que atuam no nosso 
segmento”, defende.

tos estaduais da revenda no últimos 
anos e também teve amplo contato 
com realidades distintas da revenda 
de Norte a Sul do País. 

Eliseu ampliará a atuação do Resan 
ao lado de João Luiz Fernandes, do 
AP Xixová, de Praia Grande, já mem-
bro das últimas gestões do sindicato.

“O eixo São Paulo-Paraná foi esque-
cido pelos governantes por muito 
tempo. E agora se mostra como uma 
das alternativas de crescimento no 
Estado por conta do Mercosul, cujas 
cargas rodoviárias passam obrigato-
riamente pelas rodovias do Vale do 
Ribeira. Temos que ter esses reven-
dedores unidos”, diz Eliseu.

Bertioga e Guarujá
“Eu topei esse desafio por conhecer 
a atual diretoria, saber que trabalha 
de forma séria e por ter algumas coi-
sas a pleitear para a revenda na mi-
nha região. Em Bertioga, a revenda 
é diferenciada, ainda mais quando se 
trata de posto de estrada. A rotina é 
diferente de Santos e demais cida-
des. Por exemplo, eu preciso ter meu 
elenco de funcionários completo aos 
domingos e sou sacrificado pelas leis 
trabalhistas. Por isso, a operação sai 
mais cara para mim, que estou na 

“Já faz algum tempo que o presidente José Camargo Hernandes tem me 
convidado para fazer parte da diretoria do sindicato, mas sempre dei-
xava para depois. Dessa vez, achei que era a hora certa de finalmente 
aceitar o convite e ajudar no que fosse necessário. Me coloco totalmen-
te à disposição para lutar em prol da categoria até por conta da minha 
experiência como líder sindical. Por ter postos de combustíveis no ABC, 
cheguei a ser presidente do Regran (sindicato patronal do Grande ABC 
Paulista) por três anos e diretor financeiro por oito anos”,

Marcos Campagnaro (AP Travessia de Santos)

De volta à atividade sindical

Ricardo Eugênio e José  
Hernandes comandaram a 

assembleia eleitoral

A

volta do turista. O Litoral Sul também 
deve passar por isso”. Estreante na 
atividade sindical, apesar dos seus 
35 anos como revendedor, Aldo 
traz a experiência de um adminis-
trador de rede de postos com 70 
funcionários. 

Além de Bertioga, que terá Aldo 
como representante direto do sindi-
cato, Guarujá, que é a outra cidade 
da base com forte característica de 
veraneio, também tem um revende-
dor que há muitos anos faz parte da 
diretoria do sindicto. É o diretor Ri-
cardo Eugênio Meirelles de Araújo. 

Desafios
A Baixada Santista tem desafios 
imensos a serem vencidos pela re-
venda. “Nos últimos anos o sindicato 
se tornou ainda mais importante para 
as categorias que ele representa 
diante das inúmeras novas leis, por-
tarias e resoluções, sejam elas fede-
rais, estaduais ou municipais 
e que interferem diretamen-
te no dia a dia das nossas 
empresas”, argumenta 



E

12 |  POSTOS & SERVIÇOS

Bruno Abrahão, do Auto Posto Bru-
mar, chegou à revenda há cinco anos 
e, desde então, enfrenta desafios diá-
rios na administração do seu negócio. 
Para ele, uma das missões do grupo 
de líderes sindicais é mostrar para 
o consumidor da Baixada Santista e 
Vale do Ribeira quais os caminhos 
para ele se certificar da qualidade do 
produto que está à venda. 

“Além disso, o sindicato é o canal 
para expormos nossas ideias e tam-
bém para nos unirmos, buscarmos 
soluções para problemas comuns. 
Individualmente, somos fracos”, diz 
Abrahão.

Renato Goldoni, do Auto Posto Tropi-
cal, acompanhava o dia a dia do pai 
no setor desde 1984. Vinte anos de-
pois, já formado em Direito, entrou no 
contrato social do posto e assumiu o 
negócio. Ele defende que o empre-
sário busque a interação direta e efi-

Bruno Abrahão, 
do AP Brumar, e 
Renato Goldoni, 

do AP Tropical

ciente com seu cliente por meio 
de ferramentas de comunicação 
instituídas principalmente pelas 
redes sociais. O investimento em 
tecnologia também faz a diferen-
ça, na sua opinião. “Não sou de 
reclamar, prefiro fazer algo para 
mudar a situação. A desunião me 
incomoda porque temos proble-
mas sério. Quero colaborar com 
nosso mercado”. 

Nova diretoria executiva e conselheiros fiscais do Resan serão empossados no dia 21 de abril para mandato 2018/2022

Santos e Cubatão

Entre os diretores e conselheiros de 
gestões anteriores e que têm em-
presas em Santos, se mantiveram 
na próxima diretoria Flávio Ribas de 
Souza (Linha Um), Napoleão Fernan-
des Morais (Oceano Atlântico), Miguel 
Freitas de Pinho (Leãovip). De Cuba-
tão, o revendedor Artur Schor também 
continua na diretoria executiva.
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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

Se a resposta for de sete a dez dias, 
significa que você está acompanhan-
do a entrega dos lotes à Secretaria 
da Fazenda. Mas, se não acessa 
o sistema há semanas, ou quem 
sabe meses, saiba que um lote não 
entregue após esse período por pro-
blemas no equipamento, incompati-
bilidade de sistemas ou por cadastro 
errado de produtos, poderão lhe 
causar multas altíssimas.

Antes de janeiro de 2017, as informa-
ções eram enviadas através do ar-
quivo da Nota Fiscal Paulista no mês 
seguinte, de acordo com o 8º dígito 
do CNPJ. Agora, o SAT gera lotes 
dos cupons emitidos e envia de hora 
em hora à Sefaz. Caso o estabele-
cimento esteja sem internet, o prazo 
para entrega é de até dez dias.

A questão é que o SAT pode ‘quebrar’. 
Ou seja, o modem contido dentro 
dele pode sofrer uma pane e, mesmo 
assim, ele continuará a emitir o cupom 
fiscal. Nenhum sinal sonoro ou luz no 
aparelho aparecerá para informar tal 
erro. E você, comerciante, só saberá 
que o lote não foi enviado se con-

sultar o SGR, ou, na pior das 
hipóteses, receber uma notificação.

Daniela de Paula, gerente comercial 
da Plumas Assessoria Contábil, con-
ta que há casos de postos autuados, 
pois estavam há semanas sem 
enviar os lotes. “Em um dos casos, 
o modem do SAT havia queimado e 
nenhuma informação foi transmitida 
por mais de um mês. O revendedor 
tentou se justificar, informando que 
o aparelho havia quebrado, mas é 

obrigação dele acompanhar o envio 
das informações e dispor de um 
aparelho reserva”, explica.

SAT reserva
É por isso que em fevereiro deste 
ano foi publicado no Diário Oficial 
de SP a Portaria CAT 08/2018, que 
altera a CAT 147/2012. Nela, o 
contribuinte obrigado à emissão do 
SAT deverá dispor de equipamento 
reserva ativados para atender aos 
casos de contingência.  Daniela ex-
plica que a ativação do equipamen-
to deve ser feita pelo próprio SGR 
mediante certificado digital. 

Basta acessar o link: https://satsp.
fazenda.sp.gov.br/COMSAT. “Após ter 
sido vinculado ao CNPJ, e autorizado 
no SGR do SAT, é necessário que  o 
aparelho seja conectado ao sistema, 
mesmo que não seja colocado em 
uso. O motivo é que podem ocorrer 
atualizações na Sefaz e, se o apare-
lho não for conectado, tais informa-
ções/atualizações não serão carrega-
das. E quando for colocado para uso, 
não vai funcionar. Não precisa emitir 
cupom, apenas ligá-lo ao sistema”.

SAT

Qual foi a última vez que você acessou o 
Sistema de Gestão e Retaguarda (SGR) do SAT?
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Maria P. Rodrigues Gomes 
Auto Posto Acarau - Guarujá
   
Aristides de Vasconcelos 
Maia 
Novo Portal do Guarujá Auto 

Posto - Guarujá
   

Edson Monico de Carvalho 
Auto Posto Guará Vermelho 
- Cubatão

Carvalho & Hamamoto - Santos
   

Pablo Docampo Estevez 
Auto Posto Cidade Cubatão
Rede Clean Car - Santos

Estevez & Estevez Com. Serv. 
Automotivos - Santos

Regina Peres Lopes Fonseca 
Auto Posto Continental de São 
Vicente
R. P. Lopes Fonseca - Santos

   
Cláudia Cirineo Sacco 
Auto Posto Beira Mar de 
Cananéia

Mônica Lopes Fonseca 
Auto Posto Continental de São 

01Participação no evento 
“RenovaBio – Próxi-

mos Passos” na FGV no Rio 
de Janeiro/RJ, representando 
a Fecombustíveis;

06 e 21 - Reu-
nião 

com os  Sindicatos Patronais 
de São Paulo para tratar da 
renovação da convenção 
coletiva dos postos revende-
dores, em São Paulo/SP;

19 Participação no Pro-
grama Ponto de Vista 

com Edgar Boturão na TV 
Santa Cecília, em Santos/SP;

21Assembleia Geral 
Eleitoral para eleger a 

Diretoria para o Quadriênio 
2018/2022, em Santos/SP;

21Assembleia Geral 
Extraordinária para 

apresentação da pauta de 
reivindicações das categorias 
postos revendedores e trocas 
de óleo, em Santos/SP;

26Reunião na Câmara 
de Santos com os 

vereadores Ademir Pestana 
e Jorge Vieira para tratar de 
assuntos de interesse da 
revenda, em Santos/SP;

27 Reunião Ordinária do 
Conselho Regional do 

Senac, em São Paulo/SP;

281ª Reunião de Nego-
ciações para a reno-

vação da convenção coletiva 
da categoria postos reven-
dedores entre os sindicatos 
patronais e de empregados, 
em São Paulo/SP.

MARÇO
2ª QUINZENA

Um brinde a você!

Ações / Resan

28

ABRIL
1ª QUINZENA

19

Fevereiro

17
26

23

30

3120
15

0727

09

06

05

18

Vicente - São Vicente
   
Fernando Antônio Geraldini
AP Vera Cruz Mongaguá
   
Sérgio Luiz Gonçalves 
Posto de Serviços Automoti-
vos Ana Dias - Itariri

   
Amanda Vanessa Gadanha 
AP Malibu - São Vicente
   
Rosângela Mármora
Sorocotuba Auto Posto - 
Guarujá

   
Luiz Carlos Villamarim 
AP Espumas - Santos

Marta Tavares da SIlveira
AP Betmar - Bertioga 
AP Farol - Bertioga

AP Riviera de São Lourenço - Bertioga
Posto de Serviço Badejo de Bertioga
   

André Cristiano Borges 
Atlântica Combustíveis - Santos

Carlos Henrique Batistuti Sansero 

C.C.R.S. Auto Posto - São Vicente

Teresa Cristina Borges
Atlântica Combustíveis - Santos
   

Marco Nunes Mendes 
Floripes da Conceição N. 
Mendes - Santos

   
Antônio Augusto Salgueiro 
Antunes
Auto Posto Nacional de 

Santos 
   

Luiz Carlos Fernandes 
Posto de Serviço Padre An-
chieta - Bertioga

   
Aldair de Souza 
Auto Posto Praia do Forte - 
Praia Grande

Ildo Dutra de Almeida 
Auto Posto Agenor de Campos - 
Mongaguá
Auto Posto Flórida Mirim - Itanhaém
Auto Posto Reobote - Mongaguá
Posto Mont Mar - Mongaguá

João Abel da Cunha 
Auto Posto Jetbel - Santos

Renato Batistuti Sansero 
C.C.R.S. Auto Posto - São Vicente

10
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Fique Atento!

  

1 A comercialização da gaso-
lina formulada é autorizada 
pela ANP e, há mais de 
uma década, é distribuída 

para venda como gasolina comum 
nos postos de todo o País. O órgão 
garante que não há distinção entre uma 
gasolina e outra, e que os produtos 
só chegam ao consumidor final após 
atenderem os padrões de qualidade 
estabelecidos pela Resolução ANP 
nº 40/2013. “Formulação é apenas o 
processo industrial de fabricação, logo 
toda gasolina produzida no Brasil e no 
mundo é formulada. O produto final é 
um só: gasolina, e as duas levam nafta. 
O importante para a ANP é que o pro-
duto esteja dentro das especificações”.

GASOLINA FORMULADA

RAPP

4 As empresas que não cumprirem as exigências do 
eSocial estarão sujeitas às atuais multas, mas de 
forma automática. No caso da empresa não informar 
a admissão de um trabalhador, por exemplo, a multa 

ficará entre R$ 402,53 e R$ 805,06 por empregado e pode dobrar 
de valor em caso de reincidência. A multa também pode ser 
aplicada à empresa que não comunicar ao eSocial a contratação 
de empregado até um dia antes do início do trabalho. Lembrando 
que atualmente essa informação é enviada no Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (Caged) que é entregue até o dia 
sete do mês seguinte ao de contratação.

ESOCIAL

5 Os revendedores de combustíveis têm 
até  31 de março para preencher e enviar 
o Relatório Anual de Atividades Poten-
cialmente 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 Sindi-
combustíveis Resan no link: http://www.resan.com.br/
cartilhas. Se as dúvidas persistirem, entre em contato 
pelo e-mail: juridico@resan.com.br.

BEBIDA ALCOOLICA

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

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

WHATSAPP SAT RESERVA

8O senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO) 
protocolou no Senado pedido de cria-
ção de uma Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) para investigar os juros 

cobrados pelas empresas operadoras de cartão de 
crédito. A Secretaria-Geral da Mesa confirmou a 
apresentação do requerimento, protocolado no dia 
27 de fevereiro. Em janeiro deste ano, os juros mé-
dios das operações com cartão de crédito ficaram 
em 327,9% ao ano, segundo o Banco Central. O 
requerimento para criação de uma CPI precisa do 
apoio de, no mínimo, 27 senadores.

CPI DO CARTÃO DE CRÉDITO

2 A venda de bebidas alcoóli-
cas em postos de combustí-
veis e lojas de conveniência 
poderá ser proibida. É o 

que pretende o Projeto de Lei 8487/17, 
do deputado Sergio Vidigal (PDT-ES), 
que altera a Lei Seca (11.705/08). Pelo 
texto, o descumprimento da medida será 
punido com multa de R$ 1.500, aplicada 
em dobro no caso de reincidência no 
prazo de 12 meses. Atualmente, essa 
lei já proíbe a venda de álcool ao longo 
das rodovias federais. Entretanto, 
muitos municípios enfrentam resistên-
cia à proibição da venda de bebidas 
alcoólicas em postos de combustível 
dentro do perímetro urbano.

7O contribuinte 
obrigado à 
emissão de CF-
-e-SAT deverá 

dispor, a partir de agora, 
de equipamento SAT de re-
serva ativado para atender 
aos casos de contingência. 
A novidade foi publicada no 
Diário Oficial do Estado de 
São Paulo (DOE) no dia 7 
de fevereiro na Portaria CAT 
08/2018, que altera a CAT 

3O superintendente de Distri-
buição e Logística da Agência 
Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis 

(ANP), no uso das atribuições que lhe 
foram conferidas pela Portaria ANP nº 
92, de 26 de maio de 2004, com base 
no disposto no artigo 30, inciso II, da 
Resolução ANP nº 41 de 06 de novembro 
de 2013, torna pública a revogação da 
autorização nº SP/0164192 para o exer-
cício da atividade de revenda varejista de 
combustível automotivo, pertencente ao 
COOPERATIVA MISTA DE PESCA NIPO 
BRASILEIRA, com inscrição no CNPJ 
sob o nº 58.137.340/0036-79 (RESAN), 
pelas razões constantes do Processo 
Administrativo nº 48610.011071/2017-
32. CEZAR CARAM ISSA. Brasília – DF, 
sexta-feira, 23 de fevereiro de 2018 – 
pág. 83 e 84.

REVOGAÇÃO 
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Para quem mora sozinho e não pos-
sui portaria no prédio, comprar pela 
internet é sempre uma dificuldade 
por conta da entrega do produto. 
Foi pensando nisso que lojas como 
as Casas Bahia, Extra e Pontofrio, 
pertencentes ao grupo Via Varejo, 
são pioneiras no Brasil ao lançar um 
projeto piloto de armários inteligen-
tes de autoatendimento. Chamados 
de lockers, os armários começaram 
a ser instalados em postos de com-
bustíveis de São Paulo e demais 
pontos estratégicos do município. 

Este novo modelo faz parte da ex-
pansão do Retira Rápido, serviço que 
permite ao cliente fazer o resgate dos 
produtos que compra pela internet 
direto nas lojas físicas. O serviço, 
segundo a empresa, tem crescido 
significativamente. “A modalidade 

atingiu 28% das vendas online dos 
produtos no terceiro trimestre do ano 
passado. Hoje, um a cada quatro 
pedidos por minuto comercializado 
via e-commerces é retirado nas lojas 
físicas, o que totaliza mais de 200 
mil vendas por mês”, disse, em nota, 
Flavio Salles, diretor de Multicanali-
dade da Via Varejo.

Como funciona?
Quatro armários estão disponíveis 
em postos de combustível da Rede 
Ipiranga, localizados em São Paulo/
SP, e todos funcionam 24 horas por 
dia e sete dias por semana. Se-
gundo Ana Luisa Dias, consultora 
de multicanalidade da Via Varejo, o 
dispositivo é acionado por QR Code 
enviado por e-mail ou SMS ao 
cliente. Depois de entregue, a en-

comenda deve ser retirada em até 
três dias nos lockers dos postos. 

Além disso, o serviço foi estendido 
para retirada de pedidos em bal-
cões de 43 agências dos Correios 
de 11 estados, com previsão de 
ser ampliado para mais filiais nos 
próximos meses.

No primeiro mês, a taxa de entrega 
será gratuita para os clientes que 
escolherem a retirada das enco-
mendas nos lockers dos postos de 
gasolina. A Via Varejo vai cobrar 
depois uma taxa de conveniência, 
que ainda não foi definida. Para a 
entrega nos Correios, será cobrada 
a taxa de entrega do serviço.

Postos & Serviços perguntou à Via 
Varejo sobre a implantação dos 

Comprou pela internet? 
Retira lá no posto!

Novos negócios
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armários na base territorial do 
Sindicombustíveis Resan. Se-
gundo a assessoria de imprensa, 
como trata-se um projeto piloto, a 
próxima cidade que deve receber 
os lockers é o Rio de Janeiro. 
Por enquanto, Baixada Santista 
e Vale do Ribeira não estão nos 
planos para recebê-los. A em-
presa irá avaliar o investimento, 
assim como a procura e também 
questões de segurança dos 
clientes para, depois, expandir às 
demais cidades.

Segurança
Populares nos EUA, os lockers 
começaram a ganhar fôlego 
no Brasil no ano passado. Na 
experiência internacional, a ideia 
é reduzir custos de frete e ofere-
cer mais conveniência ao cliente. 
Por aqui, as varejistas têm um 
incentivo a mais para adotar a 
tecnologia: driblar as dificuldades 
impostas pela falta de segurança 
pública, que muitas vezes impede 
que o produto chegue diretamen-
te à casa do cliente. O problema 
é particularmente grave no Rio, 
onde, segundo um estudo da 
Firjan, os 10.599 roubos de carga 
registrados em 2017 causaram 
um prejuízo de R$ 607,1 milhões.

Dados
No primeiro semestre de 2017, se-
gundo a Ebit (empresa que levanta 
dados sobre o mercado on-line), o 
valor dos fretes pagos nas compras 
on-line chegou a R$ 1,03 bilhão 
(um aumento de 37% em relação 
ao mesmo período do ano anterior). 

Segundo levantamento dos Cor-
reios, 20% dos consumidores não 
compram pela internet porque não 
têm como receber a mercadoria 
em casa, seja porque o serviço 
dos Correios não é oferecido (por 
falta de segurança) ou porque 
não há ninguém no domicílio no 
horário da entrega. 

Via Varejo ainda estuda a ampliação dos lockers para o litoral paulista

Desde quando a Petrobras passou 
a divulgar o preço da gasolina 

A e do diesel A na refinaria, no dia 
19 de fevereiro, a ANP publicou um 
comunicado à imprensa informando 
sobre as ferramentas disponíveis 
para “ampliar o poder de escolha” do 
consumidor final de combustíveis. A 
principal delas é a pesquisa semanal 
de preços, publicada desde o ano 
2000, e que atinge 459 localidades. 
 “Por trás da variação nos preços dos 
combustíveis existe um elemento es-
sencial: a plena liberdade, em vigor 
desde 2002, de formação de preços 
por todos os agentes econômicos 
que atuam na cadeia de produção, 

distribuição e revenda de petróleo e 
seus derivados no país. 
Não há, portanto, interferência de 
qualquer órgão público (tabelamen-
to, tarifação ou controle) na defini-
ção dos preços dos combustíveis. É 
importante destacar que os preços 
dos combustíveis ao consumidor fi-
nal variam como consequência dos 
preços nas refinarias, dos tributos 
estaduais e federais incidentes ao 
longo da cadeia de comercialização 
(PIS/Pasep e Cofins, Cide e ICMS), 
dos custos e despesas operacio-
nais de cada empresa, bem como 
das margens líquidas de distribui-
ção e de revenda”.

ANP destaca liberdade de preços do mercado
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Conveniência

Não descuide da temperatura

P&S - Quais as exigências mais 
comuns das autoridades sanitárias 
quanto ao controle de temperatu-
ra? E quais os erros mais cometi-
dos pelos estabelecimentos? 
Mariana Imbelloni - Ter as planilhas 
de controle de temperaturas das pre-
parações manipuladas ou expostas 
preenchidas, locais de refrigeração 
e congelamento com equipamentos 
bem higienizados e em bom estado e 
com planilhas de acompanhamento 
das temperaturas por duas vezes ao 
dia (manhã e tarde) para ter a certeza 
que os equipamentos estão funcio-
nando corretamente. Normalmente, 
os estabelecimentos não costumam 
aferir, registrar e arquivar em pastas 
próprias as planilhas de temperaturas 
e, muitas vezes, são intimados a fazê-
-los com prazo determinado pelo fiscal 
da Vigilância Sanitária.

SSão tantas as leis, resoluções, portairas e regras para quem 
trabalha com alimentos que há sempre o risco de esquecer 
algumas delas. Uma das mais importantes para garantir a quali-
dade dos produtos vendidos é sobre o controle da temperatura. 
Segundo a Portaria CVS-6/99, a aferição da temperatura deve 
ser feita por meio de termômetros específicos ou monitores 
digitais acoplados aos equipamentos e anotada em planilhas de 
controles de temperaturas de preparações e equipamentos. 

O Sindicombustíveis Resan mantém um convênio com uma em-
presa de consultoria em nutrição que garante condições especiais 
para as lojas de conveniência que necessitarem de assessoria 
técnica. Segundo a nutricionista Mariana Imbelloni, qualquer loja 
de conveniência tem que ter essa planilha de controle, mesmo 
vendendo apenas salgados e não produzindo refeições completas. 
“É necessário registrar as temperaturas de armazenamento e con-
trolar tempo e temperatura no expositor”, diz ela. Seguem abaixos 
os principais trechos da entrevista com a consultora:

P&S - Quais alimentos que mais correm o risco de ter a 
qualidade alterada pelo calor?
Mariana Imbelloni - Frutas e verduras costumam estragar mais 
rapidamente e devem ser consumidas quando estiverem bem 
frescas. Com o amadurecimento e o tempo de armazenamen-
to, os nutrientes vão se perdendo. Por isso preferir as frutas e 
verduras da estação, pois, além de mais econômicas, conser-
vam melhor os nutrientes nessa época. As carnes só devem 
ser conservadas na geladeira se forem ser usadas no mesmo 
dia. Caso contrário, devem ser congeladas. Alguns exemplos 
de alimentos que devem ser guardados em refrigeração: ovos, 
leite, queijo, manteiga, margarina, alguns vegetais e frutas, além 
de embutidos (presunto, salsicha, linguiça).
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Desde 26 de outubro do 
ano passado, estabe-
lecimentos de Santos 
que vendem alimentos 
devem exibir placa 
informativa referente 
à temperatura ideal 
de conservação dos 
produtos refrigerados 
ou congelados. A Lei 
Complementar Nº 986, 
mantém a obrigatorieda-
de dos instrumentos de 
aferição da temperatura 
dos equipamentos de 
refrigeração e freezers.

Placa
A placa informativa 
deverá ser fixada nos 
equipamentos de 
refrigeração e freezers, 
contendo as seguintes 
informações:

Congelados: -12ºC 
ou temperatura menor, 
conforme recomenda-
ção do fabricante.

Refrigerados: 

- Pescados: de 2º a 3ºC 
ou conforme recomen-
dação do fabricante; 

- Carnes: de 4º a 7ºC 
ou conforme recomen-
dação do fabricante

 - Demais produtos: de 
4º a 10ºC ou conforme 
recomendação do 
fabricante.

E ainda, conter a se-
guinte citação: “Caso a 
temperatura não esteja 
de acordo com os limi-
tes estabelecidos acima, 
os produtos não estarão 
aptos para o consumo. 
Entre em contato com a 
Ouvidoria pelo telefone: 
0800 770 0732”.

Em Santos 
tem lei para 
temperatura

BOMBA
TRAVA 

LEI

Lei Estadual 
proíbe o 

abastecimento 
após a trava

Agora é lei no Estado de São 
Paulo: postos de revenda de 
combustíveis estão proibidos 
de abastecer tanques veicu-
lares após o desarme do sis-
tema automático da bomba. 
A Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo promul-
gou a Lei 16.656, de autoria 
do Deputado Marcos Martins 
(PT), no dia 12 de janeiro.  

Contudo, esta não é uma 
novidade para os revendedo-
res. Afinal, de acordo com a 
Portaria 1.109 do Ministério 
do Trabalho, desde o dia 22 
de setembro do ano passado, 
todas as bombas de abas-
tecimento de combustíveis 
líquidos contendo benzeno 
devem estar equipadas com 
bicos automáticos, não sendo 
permitido, assim, o abaste-
cimento dos veículos após o 
acionamento da trava automá-
tica de segurança da bomba. 

Os postos somente ficam au-
torizados a proceder ao abas-
tecimento após o desarme 
nos casos em que houver o 
desligamento precoce do bico, 
que pode ocorrer em função 
de características de determi-
nados tubos de enchimento 
do próprio tanque do veículo.  

Embora já esteja em vigor, 
a a fiscalização da lei ainda 
depende de regulamentação, 
que deve ocorrer até 12 de 
abril (90 dias após sua publi-
cação).  

Informe os gerentes e frentis-
tas de seu estabelecimento 
sobre essa determinação. 




