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distribuidoras e postos revendedores pas-
sou de 9 para 28. Advogada Carolina Dutra 
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Justiça para resolver conflitos contratuais.
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Não gosto de fazer previsões, mas os primeiros 
dias de 2019 já foram suficientes para sabermos 
que teremos um ano de fortes emoções e de mui-
tas notícias de que algo será feito e, em poucas 
horas depois, de que o mesmo projeto ou medida 
está cancelado. Isso sem falar nas incertezas 
que rondam a política energética nacional, os ru-
mos da Petrobras e suas subsidiárias... Portanto, 
como muito do que está por vir afeta diretamente 
o segmento de combustíveis, é preciso muita 
atenção na condução dos nossos negócios e 
estar sempre atento às notícias, portarias, resolu-
ções dos diversos órgãos. 

Nós, aqui, do Resan, também temos algumas 
notícias. A primeira delas é que esta revista passa-
rá a ser editada um mês de forma impressa e no 
mês seguinte, apenas no modelo digital. A medida 
visa não apenas conter despesas, uma vez que 
nossas receitas caíram abruptamente desde que a 
contribuição sindical passou a ser facultativa, mas, 
principalmente, se adequar às novas formas de 
divulgação de notícias por via digital.

Como teremos um ano de grandes desafios, eu 
também aproveito para pedir que cada um dos em-
presários dos segmentos que o Resan representa 
se una ao sindicato, que participe efetivamente 
de nossos trabalhos. Lógico que a mensalidade 
nos ajudará a manter as atividades e até ampliar 
serviços para os sócios, mas sobretudo precisamos 
estender ainda mais nossa representatividade para 
o peso da nossa categoria ser colocado nas lutas 
que teremos de travar em 2019. Este é o motivo 
da campanha associativa que criamos e ficará em 
vigor até o final de março. 

Uma simples consulta jurídica ou um recurso admi-
nistrativo que a empresa tenha que fazer já paga 
a mensalidade. E, ainda, o leque de serviços que 

oferecemos inclui assessoria jurídica que dá direito 
a recursos administrativos e defesas trabalhistas, 
sem falar nos convênios e demais auxílios técnicos.

Voltando à Postos & Serviços, esta edição está 
bem diversificada. Não deixe de ler a matéria que 
abre a revista com pesquisa da Anfavea sobre a 
relação das novas gerações com o carro e também 
a entrevista com o presidente da União da Indús-
tria da Cana-de-açúcar (Unica) sobre o programa 
Renovabio. Estamos falando de um futuro muito 
próximo e que está diretamente ligado à nossa 
atividade empresarial. 

Mas é sobre a matéria especial que fecha esta 
edição que quero fazer um alerta. Nossa assesso-
ria de comunicação fez uma pesquisa no portal do 
Tribunal de Justiça de São Paulo e descobriu que 
de 2017 para 2018 o número de ações julgadas 
envolvendo postos de serviços e distribuidoras e 
cujo tema é a discussão de contratos de compra e 
venda passou de 9 para 28, ou seja, triplicou.

Todos sabemos que a relação entre postos e com-
panhias é permeada por questões jurídicas contro-
versas. Por isso mesmo, as sentenças também são 
bastante divergentes apesar das teses serem se-
melhantes e na maioria das vezes falarem de preço 
discriminatório em áreas de mesma influência. Na 
prática, revendedores querem rever ou cancelar 
contratos e as companhias querem fazê-los cumprir 
as cláusulas ou receber as multas.

O alerta do nosso departamento jurídico é que o 
caminho dos tribunais seja trilhado apenas quando 
houver produção de provas capaz dar sustentação 
à tese. O risco está em perder a ação e ficar com 
as despesas da sucumbência. Ações judiciais não 
são remédios milagrosos. 

Até o mês que vem!
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Futuro da revenda

Jovem de hoje quer tanto um carro 
quanto o das gerações passadas

Muito se ouve falar que as novas gerações não 
querem ter carro e muito menos tirar habilitação. Mas 
o quanto disso é verdade? Os jovens são adeptos 
apenas dos aplicativos como Cabify e Uber? Ou ainda 
mantêm o sonho de ter um carro? O novo comporta-
mento do brasileiro no quesito mobilidade urbana é 
uma variável importante tanto para fabricantes de auto-
móveis quanto para os donos de postos de serviços.

A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos 
Automotores (Anfavea) fez uma pesquisa sobre a rela-
ção das diferentes gerações com a mobilidade. 

Desejo de ter um carro e de tirar a CNH 

Dentre alguns dos principais resultados, a pesquisa 
mostrou que metade dos brasileiros acima de 36 anos 
(geração X) têm carro . Este número cai para 39% na 
geração Y (de 26 a 35 anos) e para 23% na Z. Per-
guntados sobre o desejo de comprar um nos próximos 
cinco anos, 70% da geração Z, até 25 anos, e 69% 

tanto na geração X (36 a 55) quanto na Y afirmaram 
que desejam adquirir um modelo. 

Quanto à habilitação, apenas 35% da geração mais 
nova tem CNH, mas 91% que não têm querem  se 
habilitar. Na geração Y, de 26 a 35 anos, 52% possuem 
CNH e 80% dos que não têm pretendem tirar. Nos 
Baby Boomers (acima de 56 anos) e na geração X, 
58% estão habilitados e daqueles que não estão, 24% 
e 59%, respectivamente, querem poder dirigir um dia. 

“Isto mostra que o desejo de ter um veículo e também 
de ter a carteira de habilitação permanecem mesmo 
nas gerações mais novas. Ao juntar estes dados com 
outros sobre utilização e frequência de uso, fica claro 
que uma oferta variada de opções de transporte de 
qualidade é benéfica para a qualidade de vida da so-
ciedade, mas que cada tipo tem seu papel e atende às 
necessidades dos consumidores de formas diferentes”, 
afirma Antonio Megale, presidente da Anfavea.



Baby Boomers
Mais de 56 anos

GERAÇÃO X
De 36  a 55 anos

GERAÇÃO Y
De 26 a 35 anos

GERAÇÃO Z
ATÉ 25 anos
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POSSUI CARRO..................... 49% 50% 39% 23%

PRETENDE COMPRAR ........... 51% 69% 69% 70%

futuro doautomóvel O carro será o principal meio de transporte no futuro?

61% 69% 70% 66%
Qual será o futuro do automóvel?

23%
energia 

renovável

18%
Tecnológico / 

autônomo

4%
voar

11%
Diminuir o 

uso / extinção

Não há consenso sobre o futuro do automóvel, independente das gerações. 
Elas somente concordam que o carro não será o item de museu.

34%
veem os aplicativos e o 

compartilhamento como futuro

21%
acreditam que carro será principal 
meio de transporte individual mas 

os aplicativos vão permitir que 
seja compartilhado

18%
Ainda será o carro 

que a gente conhece, 
apesar da moderni-

zação

ANDA A PÉ ............................... 36% 36% 49% 67%
  9%   9% 14% 18%USA BICICLETA ........................

USA CARRO .............................. 51% 49% 45% 44%
  4%   8% 10%   7%USA MOTO ................................

USA TÁXI E APLICATIVO .......... 29% 30% 39% 49%
64% 66% 69% 80%USA ÔNIBUS .............................

carro é o modal
preferido 38% 42% 41% 40%

Devido ao conforto e 
a praticidade 

aplicativo de transporte
Baby Boomers

Mais de 56 anos
GERAÇÃO X
De 36  a 55 anos

GERAÇÃO Y
De 26 a 35 anos

GERAÇÃO Z
ATÉ 25 anos

Já utilizou   79%    80%          88%        93%
Menos de 1 vez por mês 35%   33%          29%       20%
Uma vez por mês  24%   25%          22%       19%
Uma vez a cada 15 dias  14%   15%          19%       24%
Uma ou duas vezes na semana 20%   17%          20%       25%
Mais de 3 vezes na semana 8%   10%          11%       13%
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2019

OO Ano Novo trouxe desafios importantes para o futuro da revenda brasileira. O 
maior deles é o risco da aprovação da verticalização e da entrada das distribui-
doras no mercado varejista. Por outro lado, 2019 também será decisivo para 
os sindicatos patronais. Sem recursos devido à queda abrupta na arrecadação 
do imposto sindical (antes obrigatório e agora, facultativo), entidades como a 
Fecombustíveis e o Sindicombustíveis Resan passaram por uma profunda re-
formulação e dependerão do reconhecimento da categoria para se manterem 
na defesa da revenda.

Em média, a receita derivada da Contribuição Sindical Patronal caiu, em todo 
o País, em mais de 80%. Essa contribuição é a que vence sempre em 31 de 
janeiro. No caso do Resan, o imposto sindical transferido pela Federação teve 
uma redução de 70%.

“Nosso associado e mesmo o revendedor que não é filiado ao Resan devem 
entender o contexto do que vem pela frente. Acompanhar as notícias e ter acesso 
aos projetos de lei que podem mudar a vida do dono de posto é importante para 
entender o porquê da necessidade de os sindicatos e a Federação se manterem 
mobilizados, irem à Brasília para reuniões com deputados e senadores e partici-
parem de audiências na ANP. E tudo isso custa dinheiro. Sem falar dos honorários 
de advogados que precisam ser contratados para atuar nas esferas administrativa 
e judiciária”, explica José Camargo Hernandes, presidente do Resan.

A receita com a Contribuição Confederativa (com vencimento em maio) tam-
bém caiu muito. Esta sempre foi uma taxa opcional, mas, depois da Reforma 
Trabalhista, caiu ainda mais.

“Se não houver a participação da revenda na manutenção da parte financeira 
do sindicato e da Fecombustíveis, nosso trabalho ficará inviável. Não haverá 
como lideranças sindicais se mobilizarem para defender os interesses da cate-
goria”, reforça Hernandes.

O que vem 
pela frente?
Verticalização

Revenda é contrária à posição 
do Cade que defende a libe-
ração do mercado para que 

companhias atuem no varejo de 
combustíveis. A ANP abriu uma 
Tomada Pública de Contribui-

ção para discutir o tema.
 

Contratos leoninos
Revenda defende que as 
cláusulas existentes nos 

contratos de venda mercantil 
(CVM) não sejam onerosas 
apenas para o posto e, por 
isso, sejam consideradas 

barreiras reais para o empre-
sário que por qualquer motivo 

decida que seu posto não 
será mais exclusivo de deter-

minada marca.

Preço dos 
combustíveis

Sem subsídio ao diesel e com a 
política de equiparação do pre-
ço dos combustíveis ao mercdo 

internacional e à variação do 
dólar, a pressão dos consumi-
dores e governo sempre será 
sobre a revenda em busca de 

produtos mais baratos. 

Articulação política
A eleição de 2018 proporcionou 
uma renovação do Congresso 

Nacional. No Senado, 85% 
dos eleitos são novos e na 
Câmara, a renovação che-

gou a 47,3%. Isso exigirá das 
lideranças sindicais empenho 

para apresentar nossas lutas e 
defesas aos novos parlamenta-
res. A força de uma categoria é 
proporcional à sua capacidade 

de mobilização política.

Sem sindicato forte e capaz 
de enfrentar desafios, revenda 
enfrentará rolo compressor
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Resan abre campanha 
para novos 
sócios

O Sindicombustíveis Resan 
está com uma campanha de 
adesão de novos sócios para 
aumentar ainda mais sua re-
presentatividade na Baixada 
Santista e Vale do Ribeira e, 
assim, ampliar nossa participa-
ção na discussão dos assuntos 
que em 2019 deverão afetar 
significativamente a revenda de 
combustíveis.

A campanha tem um incentivo 
para os novos associados, com 
50% de desconto no valor da 
mensalidade por três meses. 

O incentivo é calculado sobre 
a mensalidade atual de R$ 415 
para postos e R$ 238 para lava-
-rápidos, estacionamentos e 
trocas de óleo. Loja de con-
veniência vinculada ao posto 
associado paga R$ 184 e as 
independentes, R$ 306.

Como se filiar
Os interessados em garantir 
o benefício devem entrar em 
contato com o sindicato pelo 
telefone (13) 3229-3535 ou pelo 
e-mail secretaria@resan.com.br.

Mesmo no período de cam-
panha, os novos sócios terão 
direito a assistências jurídica 
e contábil, serviços de coleta 
de resíduos, além do acesso 
às circulares, comunicados e 
convênios em geral e aos pro-
dutos e serviços gerados pelo 
departamento de comunicação 
do sindicato.

Muito do que 2019 reserva para o setor de combustíveis é 
reflexo dos fatos do ano passado e que deixaram profun-

das cicatrizes. O disparo no preço dos combustíveis com a 
mudança de política da Petrobras e a consequente greve dos 
caminhoneiros, entre maio e junho de 2018, ainda reverberam 

nas decisões atuais.

O discurso das autoridades está sempre focado em mais 
concorrência com preços menores. No entanto, o mercado 

revendedor vem alertando deputados, senadores, ministros e 
os diretores e superintendentes da ANP dos riscos de tornar 
um posto de serviços um negócio inviável economicamente 

para pequenos e médios empresários.

Há um estudo do Cade, órgão do Ministério da Justiça, que 
está impulsionando muitas das medidas da ANP, apesar dos 
alertas do downstream sobre alguns entendimentos equivo-
cados como a permitir que distribuidora ou refinaria opere 

postos, liberar a venda do etanol pelas usinas direto ao varejo 
e implantar o autosserviço. Por outro lado, há questões aponta-
das que já vêm sendo defendidas há anos como uma mudança 

tributária para combater a sonegação.

Relembre os fatos de 2018 na retrospectiva a seguir:

R E T R O S P E C T I V A
2018

Janeiro
Dia 12 – Lei Estadual 
16.656 proíbe abasteci-
mento após a trava
Dia 16 – Anvisa restrin-
ge exposição ao cigarro. 
Proposta traz novas regras 
aos produtos derivados do 
tabaco

Março 
Dia 1º - ANP se posiciona sobre o que é gasolina formulada
Dia 2 - Percentual obrigatório de biodiesel passa para 10%
Dia 2 - Consumo de combustíveis no Brasil subiu 0,4% na 
comparação entre 2017 e 2016
Dia 16 - ANP passa a divulgar composição dos preços de 
combustíveis
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Maio 
1 – Entram em vigor, parcialmente, as novas regras 
para exposição e comercialização do cigarro

24 - ANP anuncia medidas para garantir a continuidade 
do abastecimento e para inibir preços abusivos 

24 – Início da greve nacional dos caminhoneiros 

29 - ANP e CADE criam grupo para estudar aperfeiçoa-
mento do mercado de combustíveis

Junho 
1 – Pedro Parente pede demissão da Petrobras

6 - Diretoria da ANP apresenta TPC sobre periodicida-
de do repasse dos reajustes dos combustíveis
7 – Postos devem afixar placa sobre o preço do diesel
11 - ANP inicia TPC sobre repasse do reajuste dos preços
14 - ANP e Cade instituem grupo de trabalho para ana-
lisar mercado de combustíveis

Julho 
11 - ANP abre espaço para postos divulgarem preços 
de combustíveis no Infopreço
16 – eSocial entra em vigor para empresas com fatura-
mento anual abaixo de R$ 78 milhões

Agosto 
2 - ANP define os preços de referência do óleo diesel
3 - ANP consulta sociedade sobre venda direta de etanol
11 - Esclarecimentos sobre o preço do diesel após a 
greve dos caminhoneiros
15 - ANP aprova minuta de resolução sobre transpa-
rência na formação de preços de combustíveis
30 - Novos preços de referência e de comercialização 
do diesel

que analisa a reforma tributária aprovou o relatório do 
deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR), que prevê a 
simplificação do sistema tributário brasileiro.

14 - ANP libera venda direta de etanol para postos de 
combustíveis, desde que se resolva a questão tributá-
ria do PIS/Cofins e do ICMS.

28 -  ANP publica a Resolução nº 759/2018, que regu-
lamenta o tratamento diferenciado para micro e peque-
nas empresas nas fiscalizações da Agência.

Setembro 
11 – Cade defende venda direta de etanol

Outubro 
1 – Bacen limita cobrança nos cartões de crédito

4 - ANP prorroga prazo das TPCs sobre verticalização 
da cadeia de distribuição e sobre fidelidade à bandeira

16 – Inmetro cria medidas reparadoras para postos

Novembro 
19 - Roberto Castello Branco será o presidente da 
Petrobras no governo de Jair Bolsonaro

27 - ANP solicita esclarecimentos sobre preços de 
combustíveis a distribuidoras para dar mais transpa-
rência ao setor

Dezembro
13 - Comissão especial da Câmara dos Deputados 

Greve dos caminhoneiros

Nova obrigação
para postos de 

combustíveis

Governo discute venda direta de etanol da usina para o posto
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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

No ano passado, companhias 
multinacionais foram atraídas para 
o mercado distribuidor de combustí-
veis do Brasil e o ano terminou com 
a entrada de cinco novos players 
no segmento. O movimento se 
intensificou desde que o Conselho 
Administrativo de Defesa Econô-
mica (Cade) vetou a compra da 
Alesat pela Ipiranga. Além da suíça 
Glencore que ficou com companhia 
que detém o quatro lugar entre as 
maiores distribuidoras do País, num 
negócio de R$ 1,7 bilhão, vieram 
para cá grandes empresas france-
sa, holandesa e chinesa 

A PetroChina, subsidiária da  
 Companhia Nacional de Pe-

tróleo da China (CNPC), comprou 
30% da TT Work, holding do grupo 
brasileiro Total com sede no Recife 
que ocupa o quinto lugar do País 
na distribuição de gasolina e o sex-
to em diesel.

Total Combustíveis agora se 
chama Petronac: a mudança 

faz parte da estratégia da expansão 
dos negócios da empresa, que em 
cinco anos espera estar presente 
em todos os estados brasileiros.

A Glencore, gigante de mineração   
 suíça, negociou 78% da Alesat 

Distribuidora de Combustíveis. O 
negócio foi fechado por R$ 1,7 bi-
lhão. O valor é menor do que os R$ 
2,17 bilhões oferecidos pelo grupo 
Ultra, dono da Ipiranga, pela rede 
concorrente, mas que barrado pelo 
Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica (Cade) em agosto de 
2017.

Francesa Total compra Zema 
Petróleo, com 280 postos. O 

grupo de petróleo, que tem receita 
anual de US$ 140 bilhões e é ava-
liado em US$ 150 bilhões na Bolsa 

de Nova York, fechou a compra da 
Zema Petróleo, depois de muito 
namorar esse segmento no Brasil.

Holandesa Vitol compra 50% 
da distribuidora de combustí-

veis Rodoil. Depois de tentar sem 
sucesso a compra da Alesat, a Vitol 
fechou um acordo para compra 
de 50% da distribuidora regional 
Rodoil. A negociação marca a 
entrada da multinacional de origem 
holandesa no mercado brasileiro de 
distribuição de combustíveis.

A Rodoil anunciou a compra da  
 Megapetro Petróleo Brasil, 

uma das principais distribuidoras de 
combustíveis do Rio Grande do Sul, 
em um negócio que deve aumentar 
seu número de postos em cerca 
de 30 por cento, para mais de 400 
unidades de bandeira própria no 
Sul do país.

Fonte: ClubPetro

Grupos estrangeiros investem pesado na distribuição 
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Postos & Serviços terá edição digital 
intercalada com revista impressa

95% deles usam WhatsApp

97% dos usuários de celular na-
vegam pela internet no aparelho

83,5% dos domicílios do Sudeste 
do Brasil têm internet

Esses números são importantes para entender o porquê 
a notícia está mudando seu meio de chegar ao leitor. 
Com um universo de informação na palma da mão, 
leitores nem sempre esperam por um jornal ou revista 
para ler o que lhes interessa. É claro que há publicações 
segmentadas e dirigidas a público específico como é a 
revista Postos & Serviços, editada há quase 23 anos.

Mas o difícil tem sido manter seus custos de papel e, so-
bretudo de postagem. No caso da publicação do Resan, 
a leitura tem uma importância ainda maior por se tratar 
de assuntos técnicos, muitas informações diretas para 
as categorias representadas e por trazer um resumo do 
que está ocorrendo em todas as esferas que tenham 
relação com postos de combustíveis, lojas de conveniên-
cia, lava-rápidos, estacionamentos e trocas de óleo.

Para não fazer uma transição agressiva do papel para o 
meio digital, Postos & Serviços passa a partir de janeiro 
de 2019 a ser bimestral, com a publicação de uma edi-
ção digital idêntica à versão papel nos meses intermedi-

ários. Na prática, teremos a revista papel em todos os 
meses ímpares e a revista digital nos meses pares. 

Como ler?
Já há muitos anos, a revista Postos & Serviços é publi-
cada no portal de notícias do Resan, mas sempre após 
um mês do recebimento dos associados no posto.

Os mesmos sócios já vêm recebendo a edição em pdf 
pelo WhatsApp, o que tem facilitado o acesso à edição 
e a leitura à qualquer momento.

A partir de fevereiro, a revista digital será enviada pelo 
WhatsApp e também estará disponível no portal. Na 
edição impressa, além das notícias do mês, teremos 
um compilado do que de mais importante foi registrado 
na versão digital anterior, como forma de permitir o 
arquivo do fato para consulta posterior.

“Esta é uma transformação necessária em função da 
nova realidade do sindicato. Não deixaremos de dar 
notícias e muito menos de preparar matérias espe-
cíficas para o leitor do Resan, mas vamos reduzir os 
custos com gráfica e correio pela metade”, explica José 
Camargo Hernandes.

181 
milhões de  
brasileiros  
conectados 

O número é 
equivalente a

70% 
da população 
do país 
com acesso  
à internet

Online
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D

Congresso

Dos três deputados federais que re-
presentarão a Baixada Santista e o 
Vale do Ribeira na legislatura 2019-
2022, dois deles são estreantes em 
Brasília: a jornalista Rosana Valle 
(PSB) e o empresário Junior Bo-
zzella (PSL). O terceiro é o ex-pre-
feito de Registro e ex-chefe da Casa 
Civil do então governador Geraldo 
Alckmin, Samuel Moreira (PSDB), 
que se reelegeu para o cargo.

Deixarão os cargos no dia 1º de feve-
reiro os deputados Beto Mansur, João 
Paulo Papa e Marcelo Squassoni. 

Postos & Serviços encaminhou 
perguntas às assessorias dos 
eleitos para falar sobre os assun-
tos que serão importantes para a 
revenda neste ano. 

Rosana Valle decidiu ter como 
linha de frente o desenvolvimento 
econômico, priorizando a geração 
de empregos e as questões por-
tuárias e do polo industrial, além 
dos projetos de interesse nacional 
como as reformas da Previdência 
e Tributária. A deputada destaca 
também as necessidades básicas 
da Baixada Santista, Litoral Sul e 
Vale do Ribeira. “Precisamos de 
um olhar metropolitano verdadeiro. 
Que discuta soluções e priorize 
a implantação de projetos e 
políticas que contemplem 
a região como um todo, 
e não uma ou outra 
cidade”.

Sobre o desafio 
da revenda 
em 2019 
com a 
pres-
são 

para a entrada das distribuidoras no 
mercado varejista, Rosana disse eu 
seu gabinete estará sempre aberto 
para o Resan. “O Cade está apre-
sentando nove propostas, algumas 
polêmicas, como a liberação de 
postos de autosserviço, sem a parti-
cipação de frentistas. Segundo o ór-
gão, as propostas visam aumentar a 
concorrência e diminuir o preço dos 
combustíveis. Não há como negar 
que este debate é de interesse da 
nação. No entanto é minha intenção 
ouvir todos os envolvidos nesse 
processo: Cade, entidades como o 
Resan e a população em geral”.

Bozzella 
Ex-vereador de São Vicente entre 
2013 e 2016, o novo deputado tem 
como meta a segurança e para isso 
quer “discutir a questão da maiori-
dade penal e flexibilizar a situação 
do desarmamento”. Ele defende 
a descentralização do Porto de 
Santos para alavancar a economia 
regional e pretende trazer mais ver-
bas para a saúde pública, estabele-
cendo parcerias com prefeitos para 
buscar mais investimentos.

Sobre o mercado de combustíveis, 

Bozzella quer discutir com a ca-
tegoria quais são as prioridades 
do setor para encontrar o melhor 
caminho para atender às reivindica-
ções. "Queremos a participação da 
sociedade, queremos ouvir quemco-
nhece e é diretamente afetado pelo 
assunto. A marca do nosso mandato 
será a pluralidade e a transparên-
cia", disse Bozzella a P&S.

Moreira 

O tucano Samuel Moreira Político foi 
prefeito de Registro e já presidiu a 
Assembleia Legislativa de SP. Ele foi 
eleito em 2014 para a Câmara Fede-
ral e é o único representante reeleito 
em toda a Baixada e Vale do Ribeira. 
Embora não seja da base do presi-
dente Jair Bolsonaro, o parlamentar 
prometeu, em suas redes sociais, 
apoio na defesa das reformas estrutu-
rantes e nas medidas positivas para o 
País. “Isso não significa alinhamento 
automático. Farei críticas construtivas 
e, sempre que possível, buscarei 
aprimorar o teor de suas propostas. 
Não estarei a serviço de um governo. 
Servirei, sim, aos interesses do povo 
brasileiro”.

 

Três políticos da região assumem mandato

Bozzella, 
Samuel Moreira 
e Rosana Valle 
foram eleitos 
deputados 

federais
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AA venda direta de etanol de 
usinas para postos revendedores 
é positiva, segundo conclusão 
anunciada no dia 8 de janeiro 
pelo Grupo de Trabalho do Minis-
tério da Fazenda. 
Esta era a análise aguardada pela 
ANP que, em dezembro do ano 
passado, se posicionou favoravel-
mente à medida desde que hou-
vesse mudanças na tributação. 
O GT da Fazenda sugeriu ao 
Governo a edição de uma Medida 
Provisória ou Projeto de Lei para 
definir como será o modelo de ar-
recadação de impostos como PIS/
Cofins e ICMS sobre o etanol. 
O diretor técnico da União das 
Indústrias de Cana-de-Açúcar 
(Unica), Antonio de Pádua, dis-
corda da venda direta e disse à 
Postos & Serviços que a medida 
não acabará com a sonegação 
e apenas transferirá o crime 
tributário ocorrido na distribui-
ção para a etapa de produção. 
“É preciso avaliar as consequên-

cias de repassar toda a carga 
tributária para o produtor, seja 
PIS/Cofins ou ICMS. Temos 
que estudar o mercado para ver 
como ele vai reagir com cada 
mudança”. 
Além disso, garantir que ape-
nas os postos bandeira branca 
possam comprar diretamente da 
usina enquanto o posto bandei-
rado continuará preso ao con-
trato com a distribuidora aumen-
tará ainda mais a concorrência 
desleal no varejo.
Caso a venda direta seja autori-
zada de fato, para a Unica não 
há diferença entre os postos 
independentes e bandeirados. “A 
revenda é vista de uma forma só. 
Então, não entendo porque uma 
parte do mercado terá uma ven-
da direta e a outra não. O etanol 
vai para um lado, e a gasolina e 
o diesel para outro? Está tudo 
mal estruturado e não dá para 
entrar nesse jogo sem conhecer 
as consequências”, finaliza.

Mercado

Venda direta de etanol 
depende do Ministério da Fazenda

O que diz a ANP?
Segundo o relatório elaborado pela 
ANP, a venda direta de etanol pode 
aumentar a concorrência, mas depen-
de de mudanças no sistema tributário. 
O relatório é resultado de consulta 
pública sobre o tema que recebeu 32 
manifestações, sendo 16 contra, 13 
a favor e três sem posicionamento 
definido. Produtores de etanol do 
Nordeste são favoráveis; usineiros 
paulistas e distribuidoras de combus-
tíveis se manifestaram contrários à 
medida. 

Uma das soluções apontadas pelo 
Governo é a concentração da alíquo-
ta na produção do etanol. Outra seria 
a cobrança em apenas uma etapa. 
Contudo, uma possível mudança nas 
regras desagrada o Estado de São 
Paulo, que tem a menor alíquota do 
País e poderia ter que aumentar a 
carga tributária sobre o produto.

SP é um dos cinco estados brasileiros em 
que a alíquota do etanol é mais vantajosa 

perante outros combustíveis. 
Desde 2005, a alíquota passou de 25% para 
12%. A uniformização do imposto ameaça a 
indústria paulista, diz  o governo paulista
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Postos & Serviços - A Unica participou ativamente da 
criação do projeto. Quais os principais objetivos do novo 
programa e os benefícios para o setor? 

Antônio de Pádua - O programa surgiu, principalmente, para 
cumprir as metas da Conferência das Nações Unidas Sobre 
Mudança Climática, o Cop 21 de Paris, realizado em 2015, 
onde o Brasil assumiu o compromisso de reduzir a intensidade 
do carbono na atmosfera. Com isso, uma das soluções para 
atender a meta é expandir a participação do etanol na matriz 
do transporte. Além disso, teve também um envolvimento polí-
tico, tanto na Câmara quanto no Senado, em transformar esse 
programa de Estado em um Programa de Lei, de longo prazo. 
Ou seja, o Renovabio cresce em cima do desenvolvimento do 
etanol hidratado. E, ao utilizá-lo, se reduz o uso da gasolina 
pura, assim como reduz a necessidade do etanol anidro, que 
é aditivo da gasolina. Mas o RenovaBio é muito mais do que 
isso. Não é só a questão do etanol. Nesse pacote também 
foram incluídos o biodiesel e o querosene de aviação. E existe 
uma outra possibilidade de expansão muito forte na produção 
do setor sucroenergético que é a utilização do biogás e biome-
tano para substituir o combustível fóssil e utilizá-los na matriz 
de transporte. O programa leva a um aumento expressivo do 
etanol lá na frente. O cenário é sair de um mercado de etanol 
no país dos atuais 26,7 bilhões para 47 bilhões de litros em 
2030, um crescimento de 76%. Ao vender mais etanol hidrata-
do, se reduz gasolina e diesel. 

P&S - O Renovabio é inovador na medida em que o benefício 
ambiental ganha valor econômico. Como isso funcionará?

Pádua - Será por meio do Crédito de Descarbonização por 

Reduzir em 43% as emissões dos gases 
do efeito estufa é só um dos obje-
tivos da nova Política Nacional de 
Biocombustíveis, também conhecida 
como Renovabio. Em fase de regula-
mentação pelo Governo Federal, a 
lei nº 13.576/2017 também tem por 
objetivo incentivar a produção dos 
biocombustíveis, dar previsibilidade 
ao mercado e garantir a segurança 
energética. Espera-se que, em 2020, 
a nova política esteja completamente 
em vigor, garantindo, assim, a expan-
são sustentável do mercado de bio-
combustíveis no País.
Para saber mais sobre o programa, 
Postos & Serviços conversou com 
Antônio de Pádua Rodrigues, dire-
tor técnico da União da Indústria da 
Cana-de-Açúcar (Unica), entidade 
que participou de perto da criação 
do Renovabio. Segundo ele, espera-se 
reduzir em até 10% a emissão do gás 
carbônico em dez anos, a partir do 
uso dos biocombustíveis. Confira os 
principais trechos da entrevista:

"Renovabio 
vai mudar 

a matriz do 
transporte" 

Programa levará a um aumento 
expressivo do consumo de etanol 
no País, passando dos atuais 26,7 

bilhões para 47 bilhões de litros em 
2030, um crescimento de 76%
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Biocombustíveis (CBio). É um 
ativo financeiro, negociado na 
bolsa de valores, que será emiti-
do pelo produtor de acordo com 
a sua eficiência ambiental. Já os 
distribuidores de combustíveis 
cumprirão a meta ao demons-
trar a propriedade dos CBios em 
sua carteira. Ele será medido 
pela intensidade de carbono do 
biocombustível produzido no 
seu ciclo de vida. Será utiliza-
da uma calculadora específi-
ca, onde 1 CBio equivale a 1 
tonelada de CO2 que deixou de 
ser emitida. A proposta é que 
esse título seja comercializado 
por meio da bolsa e adquirido 
pelos distribuidores. Cada usina 
emissora de CBios terá um 
Certificado de Produção Eficien-
te de Biocombustíveis, que será 
um instrumento de incentivo 
à eficiência produtiva. Quanto 
maior a meta, maior a demanda 
por títulos. É nesse processo 
que os renováveis vão substi-
tuir os fósseis no mercado de 
combustíveis e se tornarão mais 
competitivos. Como todo título, 
o valor do CBio dependerá das 
condições de oferta e demanda 
de biocombustíveis.

P&S - O que ainda falta para 
o projeto entrar em vigor por 
completo?

Pádua - Toda a parte técnica do 
programa foi totalmente sanada, 
contudo, o RenovaBio precisa 
parar em pé. Precisa criar uma 
legislação do ponto de vista da 
funcionalidade e da operaciona-
lidade. A ANP e sistema finan-
ceiro terão um papel importante 
nesse processo. Digo isso 
porque precisa definir quem será 
o órgão gestor. Será mesmo a 
ANP? Ela está completamente 
estruturada para fiscalizar cada 
CBio? Avaliar a nota dos produ-
tores, se as Notas Fiscais estão 

devidamente registradas na Receita 
Federal, confirmar se o etanol não 
veio de área desmatada... Depois 
disso, vem a questão do sistema 
financeiro. Esse título será um ativo 
financeiro ou título imobiliário? Vai 
depender de decreto federal? Quem 
será o agente e quem será o balcão 
de negócios desses títulos? Enfim, é 
preciso estruturar a funcionalidade e 
como serão colocados no mercado, 
assim como os critérios de venda 
desses títulos.

P&S - Qual foi a principal con-
quista para o setor com o Reno-
vaBio?

Pádua - Com certeza é termos 
um programa com regras claras e 
bem definidas a longo prazo, coisa 
que não vemos desde 1964, quan-
do começamos com a mistura do 
etanol na gasolina, e logo depois 
os veículos movidos a etanol. É um 
assunto que sempre esteve sujei-
to a diversas mudanças, variava 
com o momento ou de acordo com 
o Governo. Finalmente, foi criado 
um programa que não depende de 
subsídios, que tem metas claras 
a serem cumpridas, e no mercado 
será desenvolvida. Teremos ganhos, 
inovação tecnológica, aumento de 

competitividade do etanol hidratado 
e potencial para reduzir custos de 
produção. Agora, em 2019, devem vir 
as regulamentações que faltam para 
vigorar, de fato, em 2020. 

 
RESUMINDO...
O Renovabio tem como objetivo:
- Valorizar os biocombustíveis 
nacionais
- Prever segurança energética
- Garantir previsibilidade de 
investimentos
- Melhorar a qualidade do ar nas 
grandes metrópoles
- Gerar empregos e renda

"Existe uma outra possibi-
lidade de expansão muito 
forte na produção do se-
tor sucroenergético que 
é a utilização do biogás 

e biometano para substi-
tuir o combustível fóssil 
e utilizá-los na matriz de 

transporte",
Antônio de Pádua Rodrigues, 

diretor técnico da Unica
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Os bombeiros paulistas já estão autori-
zados a fiscalizar e multar proprietários 
de edificações que ofereçam riscos. O 
decreto 63.911, regulamentando o Código 
Estadual de Proteção contra Incêndios e 
Emergências do Estado, foi promulgado 
pelo governador Márcio França no dia 10 
de dezembro do ano passado. A medida 
passará a valer em 10 de abril.

Até então, a corporação agia apenas quan-
do solicitada por alguma autoridade como 
prefeituras ou Ministério Público. Pelo 
novo regulamento, o Serviço de Seguran-
ça contra Incêndio, formado por todos os 
grupamentos paulistas de bombeiros, tem 
as seguintes competências:

1) Planejar, coordenar e executar as 
atividades de análise de projetos, vistoria 
de regularização e fiscalização das edifica-
ções e áreas de risco;

2) Expedir, anular ou cassar licenças emiti-
das pelos bombeiros;

3) Notificar orientativamente o proprietá-
rio ou responsável pelo uso da edificação 
e áreas de risco para correção de irre-
gularidades ou adoção de providências 
correlatas;

4) Advertir, autuar e sancionar o proprietá-
rio ou responsável pelo uso da edificação e 
área de risco em caso de não cumprimento 
das medidas de segurança contra incêndio, 
depois de esgotadas todas as alternativas 
apresentadas como orientação prévia.

5) Comunicar o setor de fiscalização das 
prefeituras municipais a respeito das obras, 
serviços, habitações e locais de uso públi-
co ou privado que não ofereçam condições 
de segurança às pessoas e ao patrimônio;

6) Fiscalizar as edificações e áreas de risco 
com o objetivo de verificar o cumprimento 
das medidas de segurança contra incêndio 
e emergências.

Bombeiros de SP já podem fiscalizar e multar 
donos de prédios residenciais ou comerciais

Risco
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Justiça

AApenas em 2018, o Tribunal de Justiça de 
São Paulo (TJSP) proferiu 28 sentenças 
em que revendedores e distribuidoras dis-
cutem os termos dos chamados Contratos 
de Promessa de Compra e Venda com 
Licença de Uso de Marca. O número é 
três vezes maior do que o resultado apre-
sentado na busca em todo o ano de 2017, 
período em que o portal do TJSP aponta a 
existência de apenas 9 sentenças do tipo, 
sejam elas de autoria da revenda ou das 
companhias.

Não há qualquer consenso ou deliberação 
de juízes em acatar teses de donos de 
postos ou de distribuidoras. No entanto, 
percebe-se o crescente movimento de 
empresários questionando contratos e 
o que eles consideram como práticas 
anticoncorrenciais, entre elas preços dife-
renciados em comparação com postos da 
mesma bandeira atuando na mesma área 
de influência.

As iniciais dos processos se repetem. De 
um lado, revendedores querem romper 
ou rever cláusulas contratuais. De outro, 
as companhias querem receber a multa 
pelo descumprimento do contrato e até ser 
indenizada pela infidelidade à bandeira. 

As sentenças são imprevisíveis e depen-
dem da interpretação de cada juiz. Mas 
é preciso destacar que há um número 
maior de ganhos de causas por parte das 
distribuidoras.

Postos & Serviços separou decisões jul-

gadas em primeira instância entre outubro 
e dezembro na Baixada Santista e em ou-
tras duas cidades do interior paulista para 
mostrar a diversidade  de entendimentos 
por parte dos magistrados.

Em uma sentença publicada no dia 14 
de dezembro de 2018, o juiz Bruno Paes 
Straforini, da 1ª Vara Cível de Barueri, 
julgou procedente a ação em que o posto 
acusa uma grande distribuidora de violar 
o contrato, atrasando “por diversas vezes 
e injustificadamente a entrega de com-
bustíveis”, além de ter cancelado pedidos 
mesmo quando pagos antecipadamente 
e praticado preços menores favorecendo 
outros postos de gasolina da mesma ban-
deira na área de influência.

Na sentença, o juiz isenta o posto do paga-
mento de multas e indenizações em razão 
da rescisão mas, em contrapartida, obriga 
o revendedor a descaracterizar o estabele-
cimento de todos os elementos da distri-
buidora e devolver todos os equipamentos 
cedidos em comodato. A companhia foi 
condenada ainda a arcar com o pagamen-
to das custas e despesas processuais.

Já no segundo caso, a ação de rescisão 
contratual cumulada com inexigibilidade de 
multa, reparação de danos morais e lucros 
cessantes pedida por um revendedor de Itu 
foi negada por um juiz no dia 30 de no-
vembro. Na decisão é citada a dificuldade 
do posto em cumprir a cláusula de volume 
mínimo de litros, ou "volume garantido", 

Crescem processos judiciais 
envolvendo postos e distribuidoras
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e em concorrer com os postos de 
"bandeira branca".

No curso do processo, a distribuido-
ra contestou a acusação de prática 
abusiva de preços e argumentou 
que a sua política de venda acom-
panha a realidade do mercado e 
aspectos como volume de compras, 
risco de crédito, vendas realizadas 
com prazo de pagamento, utilização 
de transporte e distância entre pon-
tos de distribuição e de revenda. 

O juiz, por sua vez, considerou os 
“pesados investimentos na logís-
tica de transporte do combustível 
e em equipamentos que foram 
entregues em comodato” pela dis-
tribuidora ao posto, “sem contar os 
gastos em marketing”, e entendeu 
a “cota mínima de aquisição” de 
combustível previsto no contrato 
mercantil como “uma contrapartida 
de tudo isso”.

Moral da história: o revendedor 
desta segunda ação não conseguiu 
uma decisão favorável e ainda foi 
condenado a arcar com as custas e 
despesas processuais.

Litoral
O auto posto da Baixada Santista 
que buscou na Justiça o cancela-
mento do contrato e de eventuais 
multas aplicadas pela companhia 
usou a crise econômica e a forte 
concorrência no mercado de com-
bustíveis, seguida pela prática de 
preços adotada pela distribuidora, 
para justificar a queda expressiva 
no volume de vendas e requerer o 
rompimento unilateral do contrato 
sem multa, além de indenização por 
perdas e danos.

O juiz foi taxativo: todo negócio traz 
um risco empresarial, plenamente 
previsível. Ele citou o Código Civil 
que no artigo 478 diz ser possível 
rescindir “contratos de execução 
continuada ou diferida se a pres-
tação de uma das partes se tornar 
excessivamente onerosa, com 

extrema vantagem para a outra, 
em virtude de acontecimentos 
extraordinários e imprevisíveis”. 
No entanto, o magistrado enten-
deu que dificuldades provocadas 

por fatores externos "perfeitamente 
previsíveis" (como crise econômica e 
queda de vendas) não são suficien-
tes para autorizar uma intervenção 
judicial no cumprimento do contrato.

"O recente aumento da quantidade de 
conflitos judicializados entre postos e 
distribuidoras, como revela o levanta-
mento realizado pela Postos & Servi-
ços, acaba soando como um sinal de 
alerta ao mercado, cujo desenvolvi-
mento depende de relações equilibra-
das entre os agentes econômicos. 
Parte dessas discussões versa 
sobre temas como a (i)legalidade de 
determinadas cláusulas contratuais, 
o comportamento contraditório de 
uma ou de ambas as partes ao 
longo de sua execução e até mesmo 
a ocorrência de conduta restritiva da 
livre concorrência, como é o caso do 
preço discriminatório. 
Embora a via judicial seja um ca-
minho aberto a todos, é preciso ter 
em mente que o litígio nem sempre 
representa a solução esperada para 
um negócio mal sucedido. 

Há outros meios de solução de 
controvérsias, mas se o caminho 
da Justiça for o recomendado, é 

preciso que a ação seja sustentada 
por provas. 

Por exemplo, a caracterização do 
preço discriminatório – situação em 
que um fornecedor de produtos e/ou 
serviços confere tratamento desigual 
a compradores que se encontram 
em iguais condições de mercado em 
termos de preços praticados, prazos 
para pagamento e demais condi-
ções operacionais do negócio – de-
pende de provas do tipo documental 
e, não raro, pericial. 
Portanto, o litígio não representa 
um “remédio miraculoso” e deve ser 
encarado com responsabilidade, até 
porque nem sempre os julgamentos 
são rápidos conforme demanda a 
condição da empresa e do negócio. 

Isso sem considerar que uma deci-
são contrária à aguardada implica 
no cumprimento forçado das obri-
gações contratuais debatidas e no 
dispêndio financeiro com verbas 
da sucumbência".

Ação judicial não é "remédio 
miraculoso", alerta advogada do Resan



18 | POSTOS & SERVIÇOS  

Fique Atento!

  

1 A proposta de reforma 
da Previdência que os 
técnicos vão apresen-
tar ao presidente Jair 

Bolsonaro prevê idade mínima para 
aposentadoria de 65 anos para ho-
mens. Para as mulheres, no entanto, 
há mais de uma alternativa. Ela pode 
ser igual, ou ficar em 63 anos. No 
INSS, onde não há idade mínima, ela 
começaria aos 53 anos (mulheres) e 
55 anos (homens), subindo grada-
tivamente. No setor público, onde 
as idades mínimas são de 60 anos 
(homens) e 55 anos (mulheres), elas 
começariam subindo de forma mais 
rápida, para 62 e 57 anos, respecti-
vamente, logo na largada.

APOSENTADORIA

INFORMALIDADE

4A ANP publicou, em 3/12/18, a Resolução nº 759/2018, 
que regulamenta o tratamento diferenciado para micro 
e pequenas empresas nas fiscalizações realizadas 
pela Agência. Entre os dispositivos da resolução está 

a dupla visita. Por esse procedimento, não será lavrado o auto de 
infração quando identificado no estabelecimento fiscalizado deter-
minada irregularidade pela primeira vez. Os responsáveis serão 
notificados a sanar a irregularidade apontada, em 10 (dez) ou 20 
(vinte) dias úteis, a depender da complexidade. Mais informações, 
acesse o site: http://www.resan.com.br/noticias-integra/33652-anp-
-publica-resolucao-n-75918/

MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

5 A taxa de desemprego cedeu pela segunda 
vez seguida, para 11,6% no trimestre encerra-
do em novembro, como aumento da informa-
lidade, que atingiu o maior patamar desde o 

início da pesquisa, em 2012. Os números de empregados 
sem carteira—de 11, 7 milhões — e os de trabalhadores 
por conta própria (23,8 milhões de pessoas, das quais 
80% sem CNPJ) bateram recorde, segundo dados do 
IBGE. Coma saída pela informalidade, o número de tra-
balhadores ocupados foi o maior já registrado e chegou a 
93,2 milhões de brasileiros.

VENDA DIRETA

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 FERIADOS 2019

8 Desde 10 de novembro, boletos 
vencidos já podem ser pagos em 
qualquer banco e não apenas 
na instituição financeira em que 

foram emitidos. A medida foi possível com a 
conclusão da implementação da Nova Pla-
taforma de Cobrança (NPC), sistema desen-
volvido pela Federação Brasileira de Bancos 
(Febraban) em parceria com os bancos. Na 
última fase do processo, passa a ser obriga-
tório o cadastramento de títulos referentes 
a faturas de cartão de crédito e doações no 
novo sistema.

BOLETO

2 O antigo Ministério da 
Fazenda, agora Mi-
nistério da Economia, 
recomendou que o 

governo libere a venda direta de 
etanol das usinas para os postos 
de combustíveis. A conclusão é de 
um grupo de trabalhado formado 
após a greve dos caminhoneiros 
paralisar o país no ano passado. 
Sete meses depois, os técnicos 
chegaram à conclusão de que tirar 
o intermediário do negócio estimu-
lará a concorrência. Para colocar 
isso em prática, eles recomendam 
que o presidente Jair Bolsonaro 
edite uma medida provisória (MP) 
ou encaminhe um projeto de Lei ao 
Congresso Nacional. 

7 Já está disponí-
vel no portal do 
Resan a lista dos 
feriados e pontos 

facultativos de 2019 dos 
municípios da Baixada San-
tista e Vale do Ribeira. Para 
consultar, acesse o site 
www.resan.com.br e clique 
no item FERIADOS, loca-
lizado na coluna ACESSO 
RÁPIDO, no canto direito da 
página.

3 Os subsídios na conta 
de luz do consumidor 
vão ser reduzidos. O 
Diário Oficial da União 

de 28 de dezembro de 2018 trouxe 
um decreto assinado pelo presiden-
te Michel Temer com o objetivo de 
reduzir gradativamente os descon-
tos concedidos em tarifa de uso do 
sistema de distr ibuição e tarifa de 
energia elétrica, bancados pela Con-
ta de Desenvolvimento Energético 
(CDE), paga por todos os consumi-
dores. “A partir de 1º de janeiro de 
2019, nos respectivos reajustes ou 
procedimentos ordinários de revisão 
tarifária, os descontos serão reduzi-
dos à razão de 20% ao ano sobre o 
valor inicial, até que a alíquota seja 
zero”, diz o decreto.

ENERGIA



Rui da Silva Diogo
Auto Posto Di Mônaco - 
Praia Grande

Ney Eduardo Ribeiro Ferreira 
da Silva Bomba Campo 
Grande Ltda. Santos

   
Camila Aranha Campos
Posto de Serviços Pérola do 
Atlântico - Guarujá

Cibele Rozinelli 
Auto Posto Redentor - Guarujá

Dilson Fonseca
Auto Posto Montana de Cajati - 
Cajati
   

Gilson Wagner Fantin 
GF Comércio Varejista de 
Combustíveis - Juquiá

   
Aldo Martins da Silveira 
Filho 
Auto Posto Betmar - Bertioga

Auto Posto Farol- Bertioga
Auto Posto Riviera de São Louren-
ço - Bertioga
Posto de Serviço Badejo de Bertio-
ga - Bertioga

06 Jantar de Confrater-
nização da Plural, no 

Rio de Janeiro/RJ;

13Assembleia Geral Or-
dinária para aprova-

ção da Proposta Orçamen-
tária do Resan para 2019 e 
Confraternização com asso-
ciados, em Santos/SP 

JANEIRO
2ª QUINZENA

Um brinde a você!

Dezembro

FEVEREIRO
1ª QUINZENA
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Soily Royas da Costa 
Posto de Serviços Califórnia -  
Santos

Caroline Guimarães Esmi 
Auto Posto Chaves - São 
Vicente

Osvaldo José Pinto
Auto Posto 7 Passos -  Peruíbe
   

Helena C. Ignatovitch 
Auto Posto Mathias -  
Cubatão

Roseli Gonçalves de Azevedo
Auto Posto Juruá Bertioga Ltda - 
Bertioga
   

Francielli Locatelli
Posto Aldo Cubatão -  
Cubatão

   
Maria José Masiero Salva-
rani

 AP Pedro Lessa - Santos

José Ferreira Barros 
Auto Posto Tio Beba -  
Registro

Auto Posto Vale do Ribeira de Mi-
racatu - Miracatu
Posto Petrobeba Eireli - Juquiá
   

Bruno Diogo 
Auto Posto Di Mônaco Ltda. 
Praia Grande

Marlene da Silva Barros
Auto Posto Dolemar - Peruíbe
   

Francisco Javier Otero 
Garcia 
Posto Santo Antônio - 

Santos

Nova tolerância para bombas entra em vigor no País
Entrou em vigor em 1º de janeiro 
a medida do Novo Regulamento 
Metrológico (RTM) para as bombas 
medidoras de combustíveis (Por-
taria INMETRO 559, de 16/12/16) 
que limita a 60 ml o erro máximo 
admissível contra o consumidor. A 
tolerância a favor do cliente conti-
nua sendo de 100 ml. Portanto, a 
atual margem de erro varia entre 

-60 ml e +100 ml.

O Sindicombustíveis Resan orienta 
aos revendedores que mante-
nham suas rotinas de aferição de 
equipamentos a fim de se evitar a 
ocorrência de infrações. A pena-
lidade prevê multa e a interdição 
dos bicos onde a irregularidade foi 
encontradaaté o reparo ser execu-
tado por profissional credenciado 

ao Inmetro/Ipem-SP. 

O Resan já consultou o Ipem-SP 
sobre a aplicação dos novos pa-
râmetros nos testes de aferição 
realizados, mas ainda não há 
um documento oficial do órgão. 
Até lá, a orientação é para que 
as bombas estejam devidamente 
aferidas, atentando para a nova 
tolerância.

Ações / Resan




