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25 anos de união e trabalho
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“Uma só voz”
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Como na vida, a cada tanto de tempo, é hora de 
parar e fazer um balanço. E com o Sindicombus-
tíveis Resan não é diferente. Podemos dizer que 
chegamos aos 25 anos com nossa missão cumpri-
da. Cumprida, mas não finalizada. Estamos bem 
longe de termos um mercado perfeito. São muitos 
os desafios pela frente. Mas, se hoje eu tivesse que 
elencar prioridades, a primeira delas seria a da re-
presentatividade política. Mais do que a prestação 
de serviços, um sindicato é a voz do empresário 
com autoridades de todas as esferas, sejam elas 
prefeitos, governadores, presidente da República, 
ministros ou diretores e funcionários de órgãos re-
guladores e fiscalizadores. 

Só nos últimos meses estive em Brasília por duas 
vezes em reuniões com o ministro do Meio Ambien-
te. Conseguimos o compromisso dele de tentar bai-
xar a taxa de fiscalização ambiental do Ibama, que 
aumentou muito. Participei também de uma sessão 
na Câmara Federal, convocada por alguns parla-
mentares que queriam saber porque o preço da ga-
solina em alguns municípios é mais caro do que em 
outros. E eu, como vice-presidente da Fecombustí-
veis, mostrei que o problema não está no posto. 

Se nós não estivermos devidamente estruturados 
através dos sindicatos e da Fecombustíveis não 
vamos ter voz. Não teremos representatividade em 
todos os órgãos que têm a ver com o nosso negó-
cio. Quem é que vai discutir com a ANP quando é 
lançado um projeto novo ou há mudança na legisla-
ção? Nós é que vamos lá expor os prós e contras. 

O sindicato também está sempre unido com órgãos 
como o Ipem, Inmetro e a Secretaria de Estado da 
Fazenda para discutir leis, portarias e regulamenta-
ções que impactam diretamente a vida do empresá-
rio. Participamos de um grupo de combate ao comér-

cio irregular dos combustíveis e, a cada três meses, 
nos reunimos na Secretaria de Justiça de São Paulo. 
Desse trabalho saiu a lei que penaliza o mau reven-
dedor com a cassação da inscrição estadual quando 
é detectada a bomba fraudada, que lesa o consumi-
dor na quantidade de combustível abastecido.

Como disse o presidente da Fecombustíveis du-
rante a nossa festa de 25 anos, temos 70 projetos 
em tramitação neste momento e que nos afetam 
de alguma forma. Tem projeto que obriga o dono 
do posto a dar 20% de desconto no combustível 
para taxista e caminhoneiro. Com certeza ninguém 
no nosso segmento ganha 15% bruto. Em Santos, 
por exemplo, mostramos aos vereadores que é im-
possível para o posto informar ao consumidor se a 
gasolina era formulada ou refinada. 

Para não deixar de citar a prestação dos serviços, 
queria deixar consignado aqui que se não fosse o 
sindicato, as contratações individuais por parte de 
cada empresa, como segurança e saúde ocupacio-
nal, advogados e compras de cestas básicas sai-
riam muito mais caras. A mensalidade que paga-
mos é devolvida também em serviços. 

Tenho certeza absoluta que sem o sindicato a vida 
do empresário será muito mais complicada. Enten-
demos as dificuldades do mercado em enfrentar a 
concorrência desleal, a guerra comercial e a perda 
de vendas, mas precisamos estar unidos. Essa é a 
sustentação que procuramos dar a vocês, para que 
tenham menos dificuldades no dia a dia.

Para encerrar, preciso fazer um agradecimento es-
pecial a parceiros que estiveram ao lado do Resan 
em muitos destes anos e, particularmente, no even-
to de 25 anos do sindicato. São eles as distribui-
doras BR, Ipiranga e Raízen, a Plumas Assessoria 
Contábil, a Supply Service e a Brinks.
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O que isso tem a ver conosco?

T    udo. O Sindicombustíveis

 Resan comemorou 
seu 25º aniversário 
de fundação num 
momento de grandes 

transformações. Todas as autorida-
des presentes na grande festa de 
comemoração das bodas de prata 
do sindicato foram unânimes em 
dizer que o revendedor precisa se 
reinventar, buscar novos nichos, 
valorizar o metro quadrado de sua 
empresa, agregar valores e negó-
cios e, com isso, fidelizar clientes.

Mas a mensagem mais dura para 
muitos empresários do nosso prin-
cipal segmento é que o combustível 
não deve ser mais o carro-chefe do 
seu negócio. Há player pensando 
num modelo de posto a ser implan-
tado a curto prazo em que o com-
bustível é apenas um componente. 

Chegamos, então, guardadas as 
devidas proporções, à disruptura do 
posto. O consumidor continua sen-
do o alvo de todas as companhias. 
Todas querem que eles associem 
as marcas à qualidade, mas a bus-

ca maior é por boas experiências. 
E o que é isso? Seria apenas uma 
disputa pela preferência em função 
de qualidade e preço? Não. Definiti-
vamente o que se almeja despertar 
no consumidor são sentimentos de 
satisfação, de prazer.

Marcelo Grinsztajn, gerente regional 
da BR Distribuidora para o Litoral, 
Vale do Paraíba e ABCD, resume 
com clareza o novo momento do 
setor. “Todas as nossas pesquisas 
indicam que abastecer não é uma 
atividade prazerosa para o cliente. 
Ninguém acorda de manhã doido 
para abastecer o carro, mas acorda, 
sim, com vontade de comer algo 
gostoso na BR Mania. É preciso 
mudar o conceito de posto para 
algo prazeroso, local para passar 
um tempo com a família e onde o 
combustível será um detalhe”.

O gerente de Relações Setoriais 
da Raízen, James Assis, também 
destaca a satisfação do cliente 
como missão do posto revendedor. 
E isso não tem a ver apenas maior 
ou menor octanagem do combustí-

vel ou tecnologia. 

“O revendedor precisa achar seu 
nicho de mercado. O que os consu-
midores precisam? De combustível, 
de conveniência, de uma farmácia, 
correio, cabeleireiro? Tem que olhar 
o mercado futuro também. O posto 
pequeno precisa fidelizar sua comu-
nidade, ver qual a necessidade que 
ela tem e aí criar metro quadrado. 
Desta forma ele vai rentabilizar o 
negócio dele - e não focar apenas 
em combustíveis”.

Quando se fala em experiências, a 
Ipiranga tem um case de sucesso 
que confirma a transformação do 
mercado e o oferecimento de mais 
espaço para novos negócios. É a 
Beer Cave, câmaras refrigeradas 
para compra de pacotes de cerveja 
já gelada. Vagner Calvetti, diretor 
de Relações Institucionais da com-
panhia, diz que a meta é “levar ao 
consumidor aquilo que ele precisa 
e deseja encontrar com toda facili-
dade, segurança e facilidade para 
estacionar, ao mesmo tempo que 
pode abastecer seu veículo”.

disrup
tura
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A ANP não tem um único 
processo de adulteração de 
combustíveis do ano passado 
sem que já tenha sido julgado. 
A medida é decorrente de uma 
reestruturação para que todos 
os processos e infrações de 
qualidade, bomba fraudada 
ou de aplicação de medidas 
cautelares sendo julgados 
prioritariamente. 

O chefe do núcleo regional 
de fiscalização da ANP, Ro-
berto Jonas Saldys, diz que o 
objetivo é acelerar o processo, 
respeitando os prazos para de-
fesas, para aplicar rapidamente 
as multas e, em casos de rein-
cidência,  promover a cassação 
da inscrição do posto. 

“Nossa prioridade é combater 
o mau comerciante, ou seja, 
aquele empresário que não está 
cumprindo normas e regras e, 
sistematicamente adultera com-
bustível ou opera com bombas 
baixas. Assim como no Estado 
esse é o grande desafio na 
Baixada Santista”, disse Saldys, 
em entrevista a Postos & Servi-
ços durante o jantar comemora-
tivo dos 25 anos do Resan.

Essa reestruturação da ANP 
para acelerar julgamento de 
processos também permite o 
envio de subsídios às prefeitu-
ras, responsáveis pela emissão 
dos alvarás de funcionamento 
das empresas. 

“Santos é um exemplo de Pre-
feitura que tem legislação mu-
nicipal que permite a cassação 
do alvará de funcionamento de 
postos que adulteram combus-
tíveis”, explicou.

“Nosso objetivo é que o processo transi-
te em julgado o mais rapidamente possí-
vel para oferecer subsídios às prefeituras 
para que elas tomem as providências ad-
ministrativas. Queremos tirar do mercado 
os comerciantes que não são concorrentes 
leais, aqueles que praticam fraudes, que 
vendem metanol, solventes e que têm vál-
vulas e chips para adulterar a quantidade”,

Roberto Saldys,
Chefe da ANP/SP

Agilidade

“Nossa prioridade é combater quem 
adultera ou opera com bombas fraudadas”

Saldys, da ANP-SP: “Nossa prioridade é combater o mau comerciante”
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A qualidade dos combustíveis tam-
bém está no check-list dos fiscais 
de defesa do consumidor. A am-
pliação dos poderes de fiscalização 
aconteceu com a assinatura de um 
convênio entre a ANP e o Procon-
-SP no dia 26 de abril. A equipe de 
fiscais do Procon fará as ações e 
a Agência será responsável pelos 
custos das análises necessárias 
para configurar a adulteração. O 
convênio tem prazo de 48 meses.

Durante uma blitz, o Procon já veri-
ficava as normas estabelecidas pelo 
Código de Defesa do Consumidor 
e pelas portarias e resoluções da 
ANP como informação adequada do 
preço, validade de produtos e publi-
cidade indevida por uso da marca. 
Com o convênio, o órgão quer inten-
sificar a fiscalização já que terá mais 
autonomia. A previsão é que a partir 
do final de maio os fiscais já estejam 

treinados para verificar qualidade da 
gasolina, diesel e etanol.

Resan e as prefeituras
O Departamento Jurídico do Sindi-
combustíveis Resan também está 
desenvolvendo um trabalho junto às 
prefeituras para que a parceria en-
tre ANP e o Procon-SP se estenda 
para os órgãos municipais de defe-

sa do consumidor. “Estamos fazen-
do um intenso trabalho jurídico em 
Santos, São Vicente e Praia Grande 
para que o Procon municipal junto 
com demais autoridades das pre-
feituras participem das operações 
conjuntas de combate ao mercado 
irregular em parceria com a ANP, 
Secretaria da Fazenda e Institu-
to de Pesos e Medidas (Ipem)”, 
anunciou o presidente do sindicato, 
José Camargo Hernandes, durante 
seu discurso de posse para a nova 
gestão 2018/2022.

O secretário de Gestão da Prefeitu-
ra de Santos, Carlos Teixeira Filho, 
que participou da solenidade de 
posse da nova diretoria do Resan, 
garantiu que as tratativas estão 
adiantadas para que, em Santos, 
maus empresários sejam “banidos 
do convívio” da revenda sadia. “A 
Prefeitura  de Santos está atenta”.

A lei que cassa a inscrição esta-
dual de postos de combustíveis 
flagrados por fraude volumétrica 
completou um ano no dia 11 de 
maio. O resultado positivo foi 
destacado pelo deputado estadu-
al Caio França (PSB), durante o 
evento que marcou os 25 anos do 
Sindicombustíveis Resan e mar-
cou a posse da nova diretoria. 

“O Alckmin (ex-governador) fez 
diversas blitze em SP que trou-
xeram benefícios também para a 
região da Baixada Santista e Vale 
do Ribeira. Temos que garantir 
aos bons fornecedores que eles 
tenham o mesmo padrão de 
tratamento. Não é justo que os 
revendedores que pagam seus 
tributos e prestam bons serviços 
não tenham as mesmas condi-

ções daqueles que denigrem a 
imagem da grande maioria que é 
honesta. O bom comerciante quer 
a fiscalização”, disse França.

Bons ventos
O deputado se mostrou otimista 
com relação à economia da Bai-
xada Santista, sobretudo com a 
ascensão do ex-vice-governador 
Márcio França ao posto máxi-
mo do Estado, de governador. 
“Ele sabe dos sonhos da região, 
alguns deles sobre mobilidade 
urbana, que é a ligação seca 
(ponte entre a ilha e o continen-
te). Ele já sinalizou que pretende 
fazer a obra nos mesmos moldes 
do contrato feito para a remo-
delação da entrada da Cidade, 
ampliando o tempo de concessão 
da Ecovias”. 

Resan busca apoio local à nova ação do Procon

“Estamos atentos”, diz Carlos Teixeira Filho

Caio França comemora boas notícias para a região

“Espero que possamos comemorar mui-
tos outros anos de sucesso e lutas do 
Resan. Quero agradecer aos empresá-
rios que acreditam na Baixada Santista 
e investem aqui. Sei que todos associa-
dos do sindicato garantem muitos em-
pregos e tributos para nossa região”,

Caio França, deputado estadual
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*Por João Paulo Papa

O comércio varejista é uma das principais molas propul-
soras da economia brasileira; uma atividade que está pre-
sente em todas as camadas da população. Os números 
evidenciam isso: o varejo impacta 47,4% do PIB brasileiro; 
emprega, atualmente, mais de 17 milhões de brasileiros e, 
em 2017, após dois anos seguidos de retração, registrou 
crescimento de 2%. A participação do varejo é sempre 
muito forte na economia e, por anos seguidos, as vendas 
superaram, inclusive a produção da indústria.

No Congresso Nacional, debatemos algumas leis que 
podem impulsionar o processo de retomada do cresci-
mento da economia. Entre elas, destaco uma reforma 
tributária que simplifique o sistema brasileiro e sirva de 
estímulo aos empreendedores. 

Em relação ao setor de combustíveis, aprovamos, na 
Câmara e no Senado, a Nova Política Nacional de Bio-
combustívels (RenovaBio), num momento em que o 
mundo inteiro busca alternativas para preservação dos 
recursos naturais.

Venho acompanhando essa questão, inclusive a forma-
ção do comitê que estabelecerá os limites máximos para 
as metas anuais compulsórias de redução de emissão 
de gases causadores do efeito estufa. Ampliar a parti-
cipação do consumo de biocombustíveis no Brasil é um 
dos objetivos, porém isso deve ser feito por meio de um 
amplo debate com todos os envolvidos, principalmente 

quem está na ponta, no atendimento ao consumidor final.  

Quero deixar aqui uma palavra de estímulo aos reven-
dedores da Baixada Santista e do Vale do Ribeira. Es-
tamos passando  por um momento de recuperação da 
economia do nosso País. Já ultrapassamos a parte pior 
da crise e nossa economia começa a reagir, inclusive em 
nossa região. As atividades do Porto de Santos perma-
necem em ritmo acelerado, batendo recordes sucessi-
vos; o Polo Industrial de Cubatão dá sinais de melhora, 
com a reativação de postos de trabalho que foram fecha-
dos nos últimos três anos. A retomada ainda é gradual, 
mas os impactos já começam a ser sentidos por quem 
atua no comércio e pela população em geral.

Certamente, ainda existem inúmeros desafios a serem en-
carados: além da revisão do sistema tributário, como forma 
de estímulo àqueles que geram emprego e renda no País, 
uma revisão na fórmula do cálculo da composição dos pre-
ços de venda de gasolina, diesel e GLP, adotada recente-
mente pela Petrobras. Todos sabemos dos desafios que 
a estatal brasileira vem enfrentando nos últimos tempos, 
porém, os distribuidores, revendedores e, mais diretamen-
te, os consumidores, não podem sofrer com uma política de 
reajustes aplicados quase que diariamente.

Reitero, aqui, minha total disposição em contribuir com o 
desenvolvimento da Baixada e com o importante papel 
do Resan. Parabéns à entidade e a todos os seus mem-
bros por esses 25 anos de muita luta e trabalho!

“Os impactos já começam a ser sentidos”

Na foto, Ricardo Rodriguez Lopez, 
deputado federal Papa, Paulo Miran-

da e José Camargo Hernandes
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Marcelo Grinsztajn, gerente regio-
nal da BR Distribuidora para Litoral, 
Vale do Paraíba e ABCD, cita a 
reestruturação da empresa, que 
hoje tem 30% de capital privado, 
em busca de mais agilidade.  Uma 
das mudanças a curto prazo é com 
a imagem da companhia. 

“Estamos investindo em um projeto 
de imagem com custo menor para 
sua implantação pelo revendedor. A 
gente sabe que as margens estão 
apertadas e, com isso, o revende-
dor não consegue reinvestir no pos-
to. O ideal é que a cada cinco anos 
o posto seja remodelado, repagina-
do. Isso tem um impacto absurdo 
perante o consumidor final. Mas 
hoje o revendedor não tem capital 
suficiente para tocar o giro, o dia a 
dia e remodelar o posto. Por isso, 
quanto mais viável for refazer essa 
imagem, melhor para todo mundo. 
Queremos reduzir em 30% o custo 
do projeto de um posto. E isso será 
ao longo deste ano”.

James Assis, gerente de Relações 
Setoriais da Raízen (Shell), diz que o 
grande desafio do setor é a revisão 
da política tributária sobre os com-
bustíveis. A medida é importante 
para combater a indústria das limina-
res judiciais de impostos que, segun-
do ele, voltou a crescer no País. Esta 
prática é considerada uma das mais 
prejudiciais à concorrência.

“A Plural (antigo Sindicom) defende 
uma política – que tem o apoio da 
Raízen - de termos uma monofasia 
nos impostos. Infelizmente, junto 
com aumento da carga tributária 
(Pis/Cofins e Cide) voltamos a ter 
as liminares de impostos que não 
tínhamos há quase dez anos. Hoje 
ficou atrativo sonegar. Nós defen-
demos que a política tributária seja 
também ad valorem (percentual 
fixo de tributação conforme valor), 
ou seja, que tenha alíquota única 
para o Brasil inteiro. Com isso 
acabaríamos com as liminares e os 
riscos de guerra fiscal”. 

Vagner Calvetti, diretor de Relações 
Institucionais da Ipiranga, citou o 
empenho na expansão da rede e no 
desenvolvimento de um programa 
nacional para oferecer uma maior 
gama de produtos para o consumi-
dor como ferramenta de fidelizá-lo 
aos postos da companhia. 

O programa de KM de Vantagem 
continua no topo das prioridades ao 
lado da marca de conveniência am/
pm. “Nossas lojas oferecem uma 
infinidade de produtos que facilitam a 
vida do consumidor, fazendo com que 
nossos postos sejam diferenciados 
com relação à concorrência”.

Calvetti garante que a distribuidora 
tem ações destinadas aos pequenos 
vendedores, aqueles que não conse-
guem competir com grandes redes. 
No entanto, ele sugere que diante da 
intensa competição do mercado, cada 
empresário terá de encontrar sua for-
ma própria de concorrer e sobreviver 
com as ferramentas disponíveis.

BR apresentará 
projeto para 

modernização 
da imagem

Ipiranga segue 
com programas 
de fidelidade e 
foco na am/pm

Raízen defende 
revisão da política 
tributária e fim 
das liminares

Grinsztajn: “reinvestir no posto” Calvetti: “ferramentas para fidelizar” James: “combater as liminares”
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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

“O Brasil é um país com situações 
econômicas diferentes dependendo 

da região. Mas, para nós, da Ipiranga, 
essa classificação de posto pequeno 
ou posto grande, não é aplicada. A 

gente procura fazer plano para o pos-
to de acordo com a característica do 

mercado onde ele está inserido”,
Vagner Calvetti,

diretor de Relações Institucionais
da Ipiranga

“Existe uma tendência natural de concentração. O mercado 
brasileiro era muito pulverizado. Hoje temos 150 distribuido-
ras atuando diretamente no setor, 400 TRRs e 42 mil postos. 
Há muito posto pro tamanho da demanda. Terá espaço, sim, 
para postos que vendem menos de 300 mil litros, mas isso 
dependerá do mercado em que ele está. Qual a saída pros 

pequenos? É achar seu nicho de mercado”,
James Assis,

gerente de Relações Setoriais da Raízen

“Nossa luta hoje é para conquistar o consumidor 
exigente, esclarecido, que não tem tempo e que 
está muito sensível a preço. Esta nova estrutura 
da BR nos permite trabalhar pesado com possibi-
lidades de varejo e não ficarmos presos só à loja 
de conveniência e troca de óleo. Estamos tra-

balhando em uma parceria nacional com grande 
alcance que vai mudar a cara do varejo, ofere-
cendo mais valor agregado com novos serviços”, 

Marcelo Grinsztajn, 
Gerente regional da BR Distribuidora 
para Litoral,Vale do Paraíba e ABCD
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C
Contabilidade
Desde a implantação do Sped 
Fiscal em 2013, o trabalho conjun-
to entre revendedor, contador e a 
equipe responsável pelo software 
gerencial se tornou uma regra para 
sobrevivência. “Vemos arquivos 
sendo enviados ao Sped com esto-
que negativo, ou com estoque que 
ultrapassa a capacidade da tanca-
gem. Um posto de São Paulo, por 
exemplo, foi autuado em R$ 800 
mil por diversos erros. A questão é 
que o revendedor tinha certeza de 
que a contabilidade enviava os ar-
quivos, mas diversas informações 
não foram transmitidas”. O alerta 
é do diretor da Plumas Assessoria 
Contábil, Luiz Rinaldo, que esteve 
no encontro do Vale. 

Já a gerente Daniela de Paula faz 
outro alerta. “Quando o Sped Fiscal 
não é gerado no sistema do pos-
to, eu tenho certeza que não são 
declarados o LMC e as vendas com 
cartões. Do escritório,o contador só 
consegue informar as entradas e sa-
ídas. E como o Fisco aceita o envio 

com dados incompletos? O contador 
deve assinalar dentro do programa 
validador que ‘este estabelecimento 
não é comércio varejista de com-
bustíveis’, ficando dispensado de 
informar o número do Bloco do LMC 
– registro 1300. No caso dos cartões, 
assinala que ‘não possui operações 
com cartões de crédito e débito’”.

Reforma trabalhista
O advogado Rodrigo Julião voltou a 
falar da importância do Regimento 
Interno das empresas. Outro ponto 
é a reivindicação na Justiça de ho-
ras extras. “A jornada de trabalho 
corresponde a 90% das reclama-
ções trabalhistas”, diz ele. A alter-
nativa é a criação de um banco de 
horas negociado diretamente entre 
patrões e empregados, conforme o 
previsto pela reforma trabalhista.

Contratos de bandeira
A advogada Carolina Dutra, res-
ponsável pela assessoria jurídico 
comercial e ambiental do Resan, se 
colocou à disposição para analisar 
contratos de renovação com as 
distribuidoras. “Não dá para saber 

como será o mercado daqui a cinco 
ou 10 anos. Por isso alertamos sobre 
os perigos de assinar contratos de 
alta permanência, algo que há cinco 
anos era muito comum”. Na parte 
ambiental, Carolina esclareceu dúvi-
das sobre remediações, processo de 
descontaminação e licenciamento.

Logística reversa
Gilmar Mori, da Supply Service, 
comentou sobre a majoração das 
taxas do Cadri, pela Cetesb, que 
passaram de R$ 150,00 para R$ 3 
mil por posto.  “Nós absorvíamos 
esse custo. De 100 postos, pagá-
vamos R$ 15 mil. Agora foi para 
R$ 300 mil. Não dá mais para arcar 
com isso. Estamos em negociação 
com a Cetesb para voltar a taxa, 
senão fica inviável”. 

Outa novidade trazida por Gilmar é 
que no dia 10 de abril saiu no Diário 
Oficial que o filtro automotivo e o fil-
tro de ar entraram no reuso. “Quem 
tem contrato conosco não terá pro-
blema, pois já é feita a destinação 
correta. Mas, quem jogava no lixo, 
não poderá mais fazer desta forma”.

Com o objetivo de trocar informações e experiências, 
atualizar conhecimentos e fazer consultas técnicas 
com os diversos prestadores de serviços do sindicato 
é que foi realizado, no dia 11 de abril, mais um tradi-
cional Encontro de Revendedores do Vale do Ribeira. 

Nesta data, a sede do sindicato foi transferida de 
Santos para Registro como parte das comemorações 
pelos 25 anos de fundação do Sindicombustíveis 
Resan. Muitas das informações servem para todos os 
associados e são dicas valiosas para evitar autuações.

Caravana leva informações ao Vale
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A existência de cerca de 70 projetos 
de lei em discussão no Congresso 
Nacional e que atingem, de alguma 
forma, a atividade de revenda de 
combustíveis, lojas de conveniên-
cia, troca de óleo e lava-rápido é o 
exemplo mais claro da importância 
de empresários estarem reunidos 
em torno de um sindicato. 

Paulo Miranda, presidente da Fe-
combustíveis, considera a articu-
lação parlamentar como uma das 
prioridades. “Nós, líderes sindicais, 
trabalhamos sem remuneração ne-
nhuma. É uma doação que fazemos 
ao nosso negócio, à nossa cate-
goria. É um trabalho difícil porque 
a revenda hoje enfrenta graves 
dificuldades. Vivemos três ou quatro 
anos de recessão muito profunda 
no País que atingiu a revenda. Mas, 
a verdade é que se não fossem os 
sindicatos, os presidentes dessas 
entidades e toda a política sindical 
e a articulação com os deputados e 
vereadores, provavelmente nosso 
negócio estaria pior”.

Em seu discurso após empossar 
a nova diretoria do Resan, Miran-
da lembrou que o posto bandeira 

branca foi uma reivindi-
cação dos sindicatos e 
da federação. “Foi uma 
grande luta por vários 
anos para termos direito 
a ter um posto sem 
nenhuma marca comer-
cial. É preciso lembrar 
que, além da articulação 
política, é graças ao 
seu sindicato que você 
fala com Inmetro, com 
a ANP, com o Estado, 
com o Município... Sem 
o sindicato, nossa luta 
seria muito difícil”. Paulo Miranda deu posse ao presidente do Resan

“Nosso negócio estaria pior sem a atuação sindical”

Seo Ernesto, um símbolo do Resan
Aos 81 anos, Ernesto dos Santos Nunes faz parte da 

história do Sindicombustíveis Resan duplamente. A 
primeira é por ser sócio-fundador do sindicato e ter sido 

um dos grandes responsáveis pela construção da sua 
sede própria. E a segunda, por ser a quinta personalida-
de agraciada com o Prêmio Grande Mérito Resan, uma 

homenagem feita às pessoas que contribuíram para o 
desenvolvimento da revenda regional. “Que a sua apo-

sentadoria seja bem tranquila”, disse 
José Camargo Hernandes ao entregar o troféu. 

Muito emocionado, seo Ernesto deu a todos uma gran-
de lição: “Quando a gente gosta de um serviço, 

a gente não cansa”!
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Todas as fotos do 
evento podem ser 

conferidas no site e 
no Facebook do Sindi-
combustíveis Resan!

Galeria de fotos!Galeria de fotos!
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Os três brindes 
sorteados durante

a festa são 
presentes da 

Labormed Saúde 
Ocupacional
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Moacir Starosta 
Rede Maxxi - São Vicente / 
Praia Grande

   
Alfredo Manini Filho 
Posto Village - São Vicente

João Molina Cervantes Filho
Auto Posto Pôr do Sol - Itanhaém
AP Praias do Sul - Itanhaém
   
Ricardo de Castro Martins
Portal 500 Anos Serv. Aut. - SV
   

Antonio Fernandes Ribeiro Jr
Posto de Serviços Albatroz - 
Bertioga
   
Ester Fonseca Barbosa
AP Montana de Cajati; AP 
Montana de Registro; Posto 

Triângulo de Cajati
   

João José Fernandes
Posto de Serviços DJF - Praia 
Grande

Maria de Lourdes da Silva
AP Juruá Bertioga - Bertioga

Maria Elvira Vaamonde V. Schor 
Auto Posto Vila Nova - Cubatão

Hugo Menezes de Sousa
Auto Posto Nova Itanhaém

Antônio Ferreira do Prado
AP da Balança - Santos

Carlos Alberto Mori Rodrigues
Auto Serviços Pit Stop - São Vicente

Caroline Castanheira Diniz

03/18/25
- Reuniões de Negocia-
ções para a renovação 
da convenção coletiva da 
categoria postos revende-
dores entre os sindicatos 
patronais e de empregados, 
em São Paulo/SP;

05- Audiência de 
Conciliação na 

Justiça do Trabalho TRT 
da 2ª Região para tratar do 
dissídio da categoria lojas 
de conveniência, em São 
Paulo/SP;

11- Encontro de Reven-
dedores do Vale do 

Ribeira, em Registro/SP;

21- Solenidade de 
Posse da Diretoria 

do Resan para a gestão 
2018/2022, em Santos/SP;

24 - Reunião Ordinária 
do Conselho Regio-

nal do Senac, em SP/SP.

MAIO
2ª QUINZENA

Um brinde a você!

Ações / Resan
Abril

26

28

27

01

Auto Posto Super 1000 de Peruíbe 
Auto Posto Vila Antártica - PG
   

Anderson Dutra de Almeida
AP Ag. de Campos - Mongaguá
AP Reobote - Itanhaém

Posto Mont Mar - Mongaguá
   

Isabel Cristina Safenraider 
Isabel Cristina Safenraider 
Eldorado 

Jaime da Conceição Padeiro 
Auto Posto e Centro de Conv. Glicé-
rio Santista - Santos

   
Enio Luís Giovanella
Comércio de Combustíveis 
Giovanella - Barra do Turvo

Helena Kuniko Oki
Oki Centro Automotivo - Registro
   

Renata Cirineo Sacco
AP Beira Mar de Cananéia

Roberto Rúbia de Barros
Auto Posto Dolemar - Peruíbe

José da Conceição Padeiro
AP e Centro de Conv Glicério 
Santista - Santos

 
Lélio Cássio de Paiva
AP Avalanche; AP Cidade Náutica; 
AP Náutica Frei Gaspar - SV

Soraia Vidotti Zanetti
Auto Posto Mundial de Peruíbe
C. Automotivo Viamar - Cubatão

Renato Tadeu Goldoni
Conveniência Tropical / Comér-

31

JUNHO
1ª QUINZENA

cio e Serv. Automotivos Tropical - Santos
   

Ayeda Alves de Oliveira 
Rede D. Pedro de Postos -  
Miracatu

Eluize Cristhina Fonseca Mendes 
Posto de Serv. Albatroz - Bertioga

Gabriela Gonçalves 
Auto Posto Ferry Boat - Santos

   
Mônica Rocha de Paula
AP Filadélfia de Peruíbe
   
Maria C. Lareu Morais
AP Oceano Atlântico - Santos
   
Luiz Alves Mendes
Posto de Serviço Padre Anchieta - 
Bertioga

Renato de Assis Bonfim 
AP Calunga; AP Itararé de SV; AP  
Linha Amarela; AP Paraíso de SV

   
Thiago Felipe Ortiz
Com. Alvorada Center - Santos
   
Luiz Alves Amorim
Sion Posto de Serv - Guarujá
   
Alexsander Luís Gadanha
AP Mar Pequeno de SV

Aparecido de Souza 
AP Carga Pesada do Guarujá
AP Falcão do Terminal - Guarujá

Daniel Locatelli 
Posto Aldo Cubatão 

 
Francisco Ferreira da Silva 
Auto Posto Juruá Bertioga 

Ana Lúcia Monteiro
Auto Posto Valongo de Santos 

03

04

05

06

08

09

10

14

02 15

16

17

18

19

22

23

25
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Terceiro setor

A Campanha Abasteça o Natal de Quem Precisa, 
promovida há 18 anos pelo Sindicombustíveis Re-
san, colocou alguns poucos “tijolos” na obra de duas 
entidades assistenciais da Baixada Santista neste 
ano. As contempladas com R$ 3,5 mil foram o Lar 
de Idosos São Francisco de Assis, de Santos; e a 
Associação de Pais e Amigos dos Autistas (APAAG) 
de Guarujá. O apoio é resultado das doações feitas 
pelos associados e pelo próprio sindicato. 

Durante a entrega dos cheques, José Camargo Her-
nandes, presidente do Resan, destacou o desafio das 
instituições em colocar projetos em prática e manter 
suas atividades em meio a uma grave crise econômica.

João Henrique da Silva, presidente do Lar de Idosos 
São Francisco de Assis, disse, emocionado, que nada 
acontece por acaso. “Há um mês, alguém entrou na 
nossa entidade e nos roubou 20 cadeiras. Cadeiras 
estas que nos fazem muita falta, pois acomodamos 
as idosas e familiares durante a visita. Nesse interim, 
uma loja encerra suas atividades e nos liga: vocês 
aceitariam uma doação? Recebemos 28 cadeiras. 
Quem não acredita em Deus, não tem a oportunidade 
de se emocionar quando essas coisas acontecem. E 
hoje estou aqui sendo contemplado com mais esta 
ajuda. Em nome das 17 senhoras que cuidamos com 
carinho, agradecemos a vocês por todo o apoio”.

Vera Lucia da Costa Vergara, diretora financeira da 
APAAG, diz que a doação chegou em boa hora. 
“Atendemos 375 autistas e a ajuda do poder público 
não paga toda a despesa. Precisamos fazer uma sé-
rie de reformas de adaptação; no caso, de um banhei-
ro, e a doação já tem destino certo. Muito obrigada”.

Um fôlego a mais 
para duas entidades




