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O prejuízo da 
sonegação 
fiscal
Fraudes tributárias no setor de combustíveis 
provocam anualmente um prejuízo de R$ 
7,2 bilhões de impostos sonegados, cifra 
que poderia ser investida em prol de toda a 
sociedade.

Páginas de 4 a 7



Postos & Serviços é uma publicação mensal do  Sindicato do Comércio  Varejista de  Derivados de Petróleo,  Gás Natural e Biocombustíveis, e de Lojas  de  
Conveniência, e  de  Empresas de  Lava-Rápido  e  de  Empresas  de  Estacionamento  de Santos e  Região  -  Resan | Rua  Manoel  Tourinho,  269  -  Macuco  
-  CEP 11015-031  -  Santos /SP   Tel:  (13) 3229-3535 - www.resan.com.br - E-mail: secretaria@resan.com.br - Presidente:  José Camargo Hernandes  |  Jornalista 
Responsável,  textos e  editoração eletrônica:  Lídia Nardi - MTb 38.048/SP | E-mail: imprensa@resan.com.br | Fotos: Resan e divulgação | As opiniões emitidas  em 
artigos  assinados  publicados  nesta  revista são de total responsabilidade de seus autores.  Reprodução de textos autorizada desde que citada a fonte.  O  Resan  
e  os produtores da revista  não  se  responsabilizam  pela  veracidade  das  informações  e  qualidade  dos  produtos  e  serviços divulgados em anúncios veiculados 
neste informativo. Publicidade: Ana Lúcia - (11) 99904-7083.; e-mail: al.val@terra.com.br

4 Brasil deixa de arrecadar R$ 417 bi 
por ano com impostos.

NESTA EDIÇÃO

19 Fiquem ligados nas notícias do nosso mural.

8 Empresas precisarão preencher o Manifesto de 
Transporte de Resíduos

10 Treinamento para cipeiros foi realizado pela primeira vez 
de forma virtual.

12 Postos & Serviços chega à 300 edição e lembra desta-
ques desde a sua criação.



José Camargo 
Hernandes

Presidente do Resan

Sonegação é prejuízo para todos

POSTOS & SERVIÇOS  |  03

A demora na discussão e votação 
da Reforma Tributária e o emara-
nhado de normas têm contribu-

ído para o crescimento da sonegação 
fiscal no Brasil. Já é hora de darmos 
um basta neste cenário que não só 
inviabiliza a competitividade leal no 
mercado, mas também compromete os 
recursos que poderiam ir para áreas 
essenciais, como saúde, educação e 
segurança.

Toda a sociedade sai perdendo com 
essa inércia da classe política. A jus-
tificativa para a procrastinação inclui 
a eleição para as presidências da 
Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal e, com isso, a discussão so-
bre o melhor projeto para a Reforma 
Tributária vai ficar para 2021. Precisa-
mos de agilidade. Quanta mais atrasa 
a Reforma Tributária, mais o Brasil 
perde.

Já que vai haver demora, que se fa-
çam então minirreformas, notadamente 
no setor de combustíveis, um dos que 
mais arrecadam para os cofres do Go-

verno e também um setor onde deve-
dores contumazes lesam a sociedade 
e prejudicam o mercado. A reforma é 
urgente, pois a complexidade da tribu-
tação dos combustíveis no País revela-
-se como um grande facilitador.
No Brasil, por exemplo, cada um dos 
27 estados da Federação tem um regu-
lamento distinto para o ICMS e também 
cargas tributárias diferentes. Diante 
disso, o empresário criminoso recolhe 
indevidamente o imposto onde a alí-
quota é menor e acha que está tudo 
certo. Não está! 
A Revista Postos & Serviços deste 
mês traz uma matéria sobre o assun-
to e apresenta as cifras que o País já 
deixou de arrecadar por conta deste 
crime. Além disso, lembramos que o 
ICMS em São Paulo vai ter aumento. 
No setor de combustíveis, as alíquotas 
sobre o etanol e o diesel sofrerão rea-
juste. Prepare-se, revendedor.
Que 2021 seja de realizações e boas 
notícias para as nossas categorias. 
Boa leitura e até ano que vem!

EDITORIAL
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FRAUDE

Levantamento di-
vulgado no início 
de dezembro pelo 

Instituto Brasileiro de 
Planejamento e Tributa-
ção (IBPT) aponta que o 
Brasil deixa de arrecadar 
mais de R$ 417 bilhões 
por ano com impostos, 
devido às sonegações 
praticadas por empre-
sas de diversos setores. 
Os números, calculados 
com base nos autos de 
infrações emitidos pelos 
fiscos federal, estaduais 
e municipais, mostram 
ainda que o faturamen-
to não declarado pelas 
empresas é de R$ 2,33 
trilhões por ano. 
Segundo dados da Fun-
dação Getúlio Vargas 
(FGV), no setor de com-
bustíveis, as fraudes tri-

butárias provocam anual-
mente um prejuízo de R$ 
7,2 bilhões de impostos 
sonegados, dos quais R$ 
5,6 bilhões referem-se ao 
ICMS.
“A complexidade da tribu-
tação dos combustíveis no 
País revela-se como um 
dos facilitadores dos cri-

mes tributários no setor. 
Cada um dos 27 estados 
da Federação tem um re-
gulamento distinto para 
o ICMS. Nesse contex-
to, o devedor contumaz 
(aquele que utiliza da 
sonegação de impostos 
como vantagem compe-
titiva) encontra caminhos 

SONEGAÇÃO
 FISCAL
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Empresários mal intencionados, que adotam modelos de 
negócios não ortodoxos, constituem empresas de fachada 
com a única finalidade de sonegar e inadimplir os impostos 
de forma sistemática, estes são os devedores contumazes.
O devedor contumaz protela pagamentos pelo uso siste-
mático de liminares e se aproveitam de brechas na lei e de 
variações das normas fiscais como meios para continuar 
operando e para não honrar os compromissos tributários 
indefinidamente. Por meio desse benefício ilegal, obtém uma 
vantagem indevida frente aos seus concorrentes leais, que 
pagam corretamente seus impostos, gerando desequilíbrio 
concorrencial para o mercado de combustíveis.

para a prática de concor-
rência desleal e crimes 
de sonegação, que per-
mitem a prática de pre-
ços inferiores à média do 
mercado. A sonegação 
se transforma em vanta-
gem competitiva em um 
mercado como o da ga-
solina, em que, na mé-
dia, 43% do preço final 
ao consumidor são de 
impostos”, explicou a tri-
butarista Adriana Torres 
ao Instituto Combustível 
Legal (ICL), organização 
que atua no combate à 
fraude.
Além desse, outro cri-
me cometido no setor 
de combustíveis ocorre 
na adulteração de com-
bustíveis para que a 
quantidade de mistura de 
etanol na gasolina seja 
superior aos 27% previs-
tos em lei. Isso porque 
o etanol tem uma carga 
tributária inferior à da 
gasolina (são 33,3% do 
etanol contra 46,2% da 
gasolina, em média) e 
os tributos acabam sen-
do diluídos, enquanto o 
consumidor final acaba 
pagando como se a mis-
tura fosse feita dentro 
dos limites legais.

DEVEDOR CONTUMAZ

“Além de prejudicarem a 
competitividade no mer-
cado e provocarem uma 
concorrência desleal, 
esses devedores sone-
gam cifras que poderiam 
ser investidas em prol 
de toda a sociedade, em 
serviços como saúde, 
educação e segurança”, 
afirma o presidente do 
Sindicombustíveis Re-
san, José Camargo Her-
nandes.
Reforma Tributária
Aqui no Brasil, a diferen-
ça na carga tributária do 
ICMS entre um estado 
e outro acaba sendo um 

incentivo para a prática 
de sonegação e de não 
cumprimento de obriga-
ções fiscais. 
“Com um produto com 
menor carga tributária 
remetido para estado 
com maior carga tribu-
tária, além da economia 
indevida com a diferen-
ça do imposto que de-
veria ser recolhida ao 
estado de destino (com 
maior carga tributária de 
ICMS), o agente acaba 
tendo o ganho concor-
rencial em prejuízo aos 
contribuintes que pagam 
devidamente os tributos, 
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já que o produto comer-
cializado por estes será 
mais custoso. O produto 
acaba sendo remetido 
normalmente por vias 
alternativas, ou quando 
as estradas não pos-
suem barreiras fiscais 
para fiscalizar os produ-
tos transportados”, falou 
o tributarista Júlio Janolio 
ao ICL.
Por isso a Reforma Tri-
butária é algo urgente 
a ser discutido e votado 
pelo Congresso Nacio-
nal.
Em artigo publicado no 
início deste mês, Luís 
Henrique Guimarães, 
presidente da Cosan, é 
enfático. “Nunca antes 
foi tão urgente uma re-
forma tributária no País. 
Podemos até usar um 
nome mais adequado: 

uma pacificação tri-
butária, porque nosso 
ambiente é de guerra, e 
com uma particularida-
de: não há vencedores 
honestos. Todo mundo é 
vítima, todo mundo sai 
perdendo nas relações 
tortuosas que fomos 
capazes de estabelecer 
entre os contribuintes e 
o Fisco.”

A nota fiscal reduz significativamente a possibilidade de 
sonegação, uma vez que, além de contemplar o ICMS 
devido na operação, e pago pelo consumidor final, o 
combustível vendido poderá ser rastreado pelo Fisco, 
reduzindo-se a possibilidade de realização de “caixa 2”, 
ou “venda por fora”, que são as vendas não formalmente 
registradas na contabilidade da empresa e de difícil ras-
treio pela fiscalização.

A IMPORTÂNCIA DA NOTA FISCAL

De acordo com o exe-
cutivo, nos 30 anos se-
guintes à Constituição 
de 1988, foram criadas 
390.726 normas sobre 
impostos. “Ou seja, co-
metemos a proeza de 
conceber 35 modifica-
ções por dia, incluindo 
sábados, domingos e fe-
riados”, concluiu Guima-
rães sobre a legislação 
tributária brasileira. 

Idealizado pelo ICL, sonegômetro já calculou mais de R$ 6,8 bilhões em sonegação este ano.
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Falando em impos-
tos, a partir de 15 
de janeiro de 2021, 

entrarão em vigor as no-
vas alíquotas do ICMS no 
Estado de São Paulo. 
O governo estadual, 
por meio do Decreto N° 
65.253/2020, determinou 
que a aplicação da alíquo-
ta interna de 12% do ICMS 
(que recai hoje sobre o 
diesel e o etanol hidratado) 
sujeite-se ao complemen-
to de 1,3%, passando as 
operações internas à car-
ga tributária de 13,3% pelo 
período de 24 meses. A 
carga do biodiesel também 

ficará em 13,3%.
Para entender me-
lhor: em 16 de outubro 
de 2020 o Estado de 
São Paulo publicou 
diversas normas (De-
cretos 65.252/2020, 
65.253/2020, 
65.254/2020 e 
65.255/2020) alterando 
a legislação do ICMS, 
com a finalidade de 
aumentar a arrecadação 
e ajustar as contas do 
Estado em função da 
pandemia. 
“Para os revendedores 
de combustíveis, a medi-
da representa aumento 

de tributo, complicando 
ainda mais as finanças 
das empresas, que pre-
cisarão de mais capital 
de giro, e encarecendo 
o preço ao consumidor”, 
afirma o presidente do 
Sindicombustíveis Re-
san, José Camargo Her-
nandes.
Dentro das ações pre-
vistas pelos decretos 
estão prorrogação para 
até 31 de dezembro de 
2022 do prazo final de 
determinados benefícios 
fiscais e a redução do 
percentual de alguns 
benefícios.

Alíquota de ICMS para diesel e etanol será de13,3%
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Em 2021, a rotina dos pos-
tos para coleta de resíduos 
irá mudar. A partir de 1º de 
janeiro, entrará em vigor 
a Portaria nº 280/2020, 
editada pelo Ministério do 
Meio Ambiente, que cria o 
Manifesto de Transporte de 
Resíduos (MTR) como fer-
ramenta do Sistema Nacio-
nal de Informações sobre 
a Gestão de Resíduos 
Sólidos (SINIR). Trata-se 
o MTR de um documento 
autodeclaratório, preen-
chido online gratuitamente 
pelas empresas, com infor-
mações sobre os resídu-
os gerados entregues ao 
transportador para fins de 
destinação final (reuso, re-
ciclagem, incineração etc). 
A diferença é que agora o 

MEIO AMBIENTE

MTR ELETRÔNICO
Estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços 
que geram resíduos perigosos e não perigosos – como 
sobras de tecidos, papeis e resíduos equiparados aos 
domésticos, porém em grande quantidade – deverão 
emitir, a partir de 1º de janeiro de 2021, o Manifesto de 
Transporte de Resíduos (MTR).
O documento deverá ser emitido pelos grandes geradores 
na plataforma do Sistema Nacional de Informações sobre 
a Gestão de Resíduos Sólidos (Sinir), e nele devem cons-
tar todos os tipos de resíduos gerados nas operações da 
empresa, a quantidade, transporte e destinação final dos 
resíduos.
Estas empresas, consideradas grandes geradores, tam-
bém devem ter Plano de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos (PGRS).
Tal obrigatoriedade permite ao Ministério de Meio Ambien-
te – MMA identificar e rastrear os resíduos em transporte 
até a destinação final adequada, de acordo com a Porta-
ria 280, de 29 de junho de 2020, do MMA.

Atenção!
Coleta de resíduos sofrerá 

mudanças em 2021

Empresas precisarão preencher o Manifesto de Transporte de Resíduos
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próprio posto (gerador de 
resíduo) é que vai preen-
cher o manifesto e, para 
isso, precisará estar ca-
dastrado no SINIR a partir 
de 1º de janeiro. Como o 
sistema já está em funcio-
namento, sugere-se que o 
cadastro seja realizado até 
31 de dezembro.
Para os associados do Re-
san, o cadastro poderá ser 
feito pelo sindicato (caso 
o associado manifeste 
interesse) e os dados se-
rão informados para cada 
empresa.
“Atualmente, o documento 
que descreve o resíduo e 
a quantidade coletados é 
preenchido pela empresa 
que coleta esse material no 
posto. A partir de janeiro, 
na hora do carregamento, 
o próprio posto precisará 
preencher o manifesto no 
SINIR e entregar impresso 
ao motorista que transpor-
tará os resíduos”, explica 
Gabriela Oppermann, 
diretora da Supply Servi-
ce, empresa conveniada 
ao Resan para a coleta de 
resíduos.
Segundo Gabriela, apesar 
de não haver previsão de 
penalidade, o descumpri-
mento da norma implica 
infração administrativa 

ambiental, e poderão ser 
aplicadas as regras pre-
vistas no Decreto Fede-
ral 6.514/2008, incluindo 
advertência, multa, sus-
pensão parcial ou total das 
atividades, entre outros. 
“O valor da multa de que 
trata o decreto será corri-
gido, periodicamente, com 
base nos índices estabe-
lecidos na legislação per-
tinente, sendo o mínimo 
de R$ 50,00 (cinquenta 
reais) e o máximo de R$ 
50.000.000,00 (cinquenta 
milhões de reais)”.
Carolina Dutra, advogada 
e consultora ambiental do 
Resan, reforça a neces-
sidade de atender à obri-
gação, esclarecendo que 
esse novo procedimento 
exigirá atenção dos postos, 
porém não representa um 
entrave. Pelo contrário, 
tende a facilitar a organi-
zação das informações 

para o preenchimento do 
relatório anual ao IBAMA 
(RAPP) e do inventário de 
resíduos (até 31/03/2021), 
bem como diminuir o risco 
de autuação por eventuais 
incorreções no cruzamento 
de dados enviados pelos 
postos geradores e pelas 
empresas responsáveis 
pelo transporte e destina-
ção ambiental adequada. 
Ela ainda ressalta que o 
MTR não substitui as de-
mais obrigações existen-
tes. Por exemplo, continua 
sendo obrigatória a manu-
tenção do CADRI emitido 
pela Cetesb, que por sua 
vez está lançando um 
sistema paulista, o SIGOR, 
que ainda não está funcio-
nando, mas promete inte-
gração com o SINIR. 
O Departamento Jurídico 
do Resan  está à disposi-
ção das empresas associa-
das para esclarecimentos.

QUEM É OBRIGADO A DECLARAR NO MTR  
Serão obrigados a declarar os resíduos no MTR os se-
guintes empreendimentos: geradores de resíduos dos 
serviços públicos de saneamento básico; geradores de 
resíduos industriais; geradores de resíduos de serviços 
de saúde; geradores de resíduos da construção civil; 
geradores de resíduos perigosos; geradores de resíduos 
de serviços de transporte; e geradores de resíduos das 
atividades agropecuárias e silviculturas, incluídos os rela-
cionados a insumos utilizados nessas atividades.
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Aqui no Resan, o 
último trimestre do 
ano contou com a 

realização do treinamen-
to da Comissão Interna 
de Prevenção de Aciden-
tes (CIPA), ministrado 
pela primeira vez de for-
ma virtual pela Labormed 
Saúde Ocupacional. Mais 

de 50 alunos participa-
ram do curso, que teve 
duração de 20 horas, 
conforme definição do 
Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE).
“Foi um projeto piloto e o 
saldo foi muito positivo. 
A participação e envol-
vimento das pessoas 

foram bem expressivos, 
durante e até o final do 
curso”, conta Luiz Edu-
ardo Gimênes, diretor 
administrativo da Labor-
med. “Como as aulas 
eram ao vivo, os alunos 
podiam tirar suas dúvidas 
na hora com o professor”. 
Gimênes explica que o 

NR-5

A Cipa está online
Treinamento para cipeiros foi realizado pela primeira vez de forma virtual
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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

conteúdo foi o mesmo 
oferecido no curso pre-
sencial, “mas mudamos 
a forma de apresenta-
ção, fizemos interações 
com filmes, incluímos 
exercícios para os par-
ticipantes fazerem em 
campo e aplicamos a 
prova pelo Google For-
ms”, acrescenta ele.
Dentre o conteúdo, fo-
ram ministradas aulas 
de Primeiros Socorros, 
Mapa de Risco e Com-
bate a Incêndio.
Gerente da loja de con-
veniência do Auto Posto 
Arrastão, em Santos, 
Mimi Carla já participa 
do curso da Cipa minis-
trado pela Labormed em 
parceria com o Resan 
há alguns anos e aprova 

o conteúdo. “A aula de 
Primeiros Socorros já me 
ajudou em uma situação 
real a socorrer um clien-
te que passava mal. A 
aula de EPI é importante 
também para sabermos 
corretamente o que de-
vemos usar para a nossa 
proteção e dos demais 
funcionários.”
Distância
Para Eduardo Gimênes, 
outro ponto positivo do 
curso foi conseguir apro-
ximar os postos localiza-
dos no Litoral Sul e Vale 
do Ribeira, que parti-
ciparam das aulas na 
mesma sala virtual que 
as empresas da Baixada 
Santista.
“O curso foi bem po-
sitivo. Aprendi muitas 

coisas que irei usar no 
dia a dia e agora vou 
passar as orientações 
para os colegas do pos-
to, principalmente como 
evitarmos acidente no 
decorrer do trabalho”, 
afirma Antoniel Ribeiro, 
encarregado de pista do 
Auto Posto Alvorada de 
Registro.
O diretor administrativo 
da Labormed anuncia 
ainda que novos treina-
mentos obrigatórios de-
verão ganhar o formato 
virtual em 2021. “O 
saldo foi positivo para 
todos, então já estamos 
planejando novos cur-
sos online para o próxi-
mo ano, como Trabalho 
em Altura, NR-20 e Uso 
de EPI”, completa Gi-
mênes.
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ESPECIAL

Neste mês de dezem-
bro, a Revista Posto 
& Serviços chega  à 

sua edição nº 300 com mui-
tos motivos para comemorar 
e se orgulhar. Intensificar o 
processo de comunicação 
do Sindicombustíveis Resan 
com as empresas associa-
das, levar os pleitos das ca-
tegorias para as mais diver-
sas autoridades de âmbito 
local, estadual e federal, ex-
pressar opinião fundamen-
tada em bases técnicas e 
objetivas, divulgar as ações 
sindicais e prestar conta de 
resultados; esses foram os 
motivos que nortearam a 
criação, em marco de 1995, 
do informativo impresso que 
maqis tarde se transformaria 
nesta publicação.
Em sua primeira edição, 
a matéria central “O com-
bustível nosso de cada dia” 

Informar é preciso
Revista Postos & Serviços completa sua edição nº 300 e  

lembra destaques desde a sua criação

Postos & Serviços teve início em 
1995 e ainda era um panfleto, sem 

formato de revista. .
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fez uma retrospectiva 
histórica da prospecção, 
exploração e comerciali-
zação do petróleo e seus 
derivados. Era ainda um 
singelo panfleto de qua-
tro paginas em preto e 
branco. 
Quantas notícias, infor-
mações, fotos, histórias 
foram escritas e publica-
das em suas páginas.... 

Momentos de mudanças 
radicais na comercializa-
ção de combustíveis no 
Brasil como por exemplo 
em 1996 a liberação de 
preços nas bombas até 
então tabelados pelo 
DNC, que também foi 
renomeado como ANP 
em 1998.
Em seu primeiro ano de 
existência o Informati-

vo P&S dedicou grande 
parte de suas paginas 
a tratar da consolidação 
do Resan como entida-
de sindical juridicamente 
autônoma representante 
oficial da revenda na Bai-
xada Santista e Vale do 
Ribeira.
Assuntos técnicos e ope-
racionais também foram 
sempre abordados.

Postos & Serviços este-
ve sempre presente nas 
atuações do Resan

Desde o início, Postos & Serviços trouxe a 
reivindicação do associado .
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Nos dois anos seguintes, as 
matérias reportavam as via-
gens dos nossos dirigentes 
a Brasília para a consolida-
ção do sindicato, destaca-
vam também a liberação dos 
preços dos combustíveis (ál-
cool e gasolina) e a eleição 
no Resan, em 1996, quando 
assumiu a presidência José 
Camargo Hernandes.
Já no quarto ano do informa-
tivo, a publicação da portaria 
do Ministério das Minas e 
Energia 009/97 promove a 
inquietação na revenda com 
a possibilidade das distribui-
doras operarem postos pró-
prios o que demandou forte 
mobilização da categoria.
E também nesse período 
que o Resan inicia seus 
trabalhos de responsabilida-
de social com a campanha 
“Abasteça o natal de quem 
precisa” seguido da elabora-
ção da cartilha e campanha 
“Cartilha do Consumidor de 
Combustíveis", assuntos 
que mereceram destaque 
nas respectivas edições de 
P&S.
Demandas por mais se-
gurança para proteção de 
funcionários e proprietários, 
alguns assassinados em as-
saltos no trabalho cotidiano, 

Publicação ganhou formato de revista
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legislações municipais 
restritivas á competição 
predatória de postos em 
supermercados, legisla-
ção ambiental mais pro-
gressista que demandou 
reformas estruturais dos 
postos, a loja de conve-
niência como negocio 
completar e a diversifica-
ção de serviços nas ins-
talações dos postos, tem 

sido pauta constante da 
revista nestes três cente-
nas de edições consecu-
tivas.
Coberturas especiais 
de grandes eventos da 
revenda e afins, tais 
como a Expo postos e 
Conveniência, encontros 
regionais,  nacionais e 
internacionais, tais como 
Nacs Show,  captaram 

momentos memoráveis, 
assim como as ativida-
des corporativas e socias 
promovidas pelo Resan, 
Fecombustiveis e sindi-
catos congêneres.
Bandeiras e lutas contra 
a sonegação fiscal, má 
qualidade dos combustí-
veis, operações crimino-
sas de lesa ao consumi-
dor, verticalização, etc. 

Revista Postos & Serviços no Natal de 2002 .
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sempre tiveram espaço 
de abordagem aprofunda-
das nas páginas de Pos-
tos & Serviços.
E tudo isso foi possível 
graças a imprescindível 
colaboração de anuncian-
tes, pequenos e grandes, 

que sempre nos honraram 
com a inserção de publi-
cidade, tornando possível 
expor o trabalho do sindi-
cato nestas páginas, mui-
tas vezes utilizadas como 
referência em audiências 
públicas, reproduzidas 

pela grande imprensa e, 
principalmente, atuando 
como fundamentação para 
decisões que norteiam , 
protegem e beneficiam aos 
que empreendem no se-
tor de comercialização de 
combustíveis e afins.

Hoje nossa publicação ganhou 
a internet e suas edições 

virtuais estão no site do Resan
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24 Reunião com o Sem-
pospetro/Santos para tratar 
da renovação da Convenção 
Coletiva de Trabalho da 
categoria de Lava-Rápido, em 
Santos/SP;.

Ações Resan/novembro

05 Reunião Ordinária da 
Diretoria do Resan, realizada 
em Santos/SP.

16 Reunião entre os sin-
dicatos patronais do estado 
de São Paulo para tratar de 
assunto de interesse da cate-
goria, por videoconferência

25 Reunião do Conselho de 
Representantes da Fecom-
bustíveis, por videoconferên-
cia.

06 Reunião conjunta com a 
Fecombustíveis com o supe-
rintendente de defesa da con-
corrência da ANP, Sr. Bruno 
Caselli, por videoconferência.

24 Audiência Pública ANP 
nº 17/2020 para tratar da mi-
nuta da resolução que altera 
as regras de comercialização 
de etanol hidratado combustí-
vel, por videoconferência;.

24 Reunião entre os sin-
dicatos patronais do estado 
de São Paulo para tratar de 
assunto de interesse da cate-
goria, por videoconferência..
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Um brinde a você!

02 Sanny Royas 
de Aguiar

Posto de Serviços Ca-
lifórnia - Santos

05  Caroline Na-
grockis

AP Malibu - São Vicente
AP Valongo de Santos 

05 Laurindo Car-
los Rozinelli

Auto Posto Redentor - 
Guarujá

07 Filomena F. 
Mendes 

Posto de Serviços Al-
batroz -Bertioga

07 Sérgio de Souza 
Auto Posto Car-

ga Pesada do Guarujá

08 Severina Si-
mões Leone 

Auto Posto Cinese - 
Guarujá

08Luciano Jair On-
garato

Posto 4 Irmãos JL -Jacu-
piranga 
Posto Ongarato -Jacupi-
ranga

10 Ricardo Eugênio 
Meirelles de Araújo 

AG de Pinho & Cia - Gua-
rujá
Auto Posto La Caniza - 
Guarujá

13 Marcelo Unruh 
Siqueira 

Auto Posto Intermares - 
Praia Grande

14 Flávio Ribas de 
Souza 

Auto Posto Antônio Eme-
rick - São Vicente
Linha Um Produtos de 
Petróleo - Santos

20 Rui da Silva Diogo 
Auto Posto Di Môna-

co - Praia Grande

23 Ney Eduardo Ribei-
ro Ferreira da Silva 

Bomba Campo Grande - 
Santos

26 Camila Aranha 
Campos  

Posto de Serviços Pérola 
do Atlântico - Guarujá 
   

26 Cibele Rozinelli 
Auto Posto Redentor 

- Guarujá

30 Aldo Martins da 
Silveira Filho  

Rede ATM de Postos - Ber-
tioga

30 Solly Royas da 
Costa  

Posto de Serviços Califór-
nia - Santos

JANEIRO



BIODIESEL

  

1 Os preços médios do diesel, 
gasolina e etanol nos postos de 
combustíveis do Brasil voltaram a 

subir na primeira quinzena de dezem-
bro, atingindo os maiores níveis em pelo 
menos oito semanas, mostraram dados 
da ANP. O valor médio apurado para o 
diesel, combustível mais consumido do 
Brasil, foi de R$ 3,587 por litro, leve alta 
de 0,14%. A gasolina comum, por sua 
vez, subiu 0,31% no período, o que fez 
com que o litro atingisse, em média, R$ 
4,481 nos postos. Concorrente da gaso-
lina nas bombas, o etanol hidratado tam-
bém registra o maior nível em ao menos 
oito semanas: subiu, em média, 0,88% no 
último período de apuração, alcançando 
R$ 3,185 por litro.

VEÍCULOS ELÉTRICOS

4 O Conselho Nacional de Política Ener-
gética (CNPE) aprovou resolução que 
estabelece diretrizes para um novo 

modelo de comercialização de biodiesel em todo 
o Brasil, em substituição aos leilões públicos do 
produto, com entrada em vigor até 1° de janeiro 
de 2022.Segundo a medida, não haverá veto ao 
uso de matéria-prima importada para a produção 
de biodiesel nesse modelo, em linha com uma 
diretriz aprovada recentemente pelo colegiado 
que atendeu pedidos de alguns representantes do 
setor.

3 O Projeto de Lei 5308/20 isenta 
do Imposto sobre Produtos In-
dustrializados (IPI) as importa-

ções e as saídas de veículos elétricos 
ou híbridos. O texto também reduz a 
zero as alíquotas do PIS/Pasep e da 
Cofins incidentes na importação e sobre 
a receita bruta de venda no mercado 
interno desses veículos. A proposta é 
do deputado Luiz Nishimori (PL-PR) e 
tramita na Câmara dos Deputados. O 
objetivo é incentivar a procura por car-
ros elétricos no Brasil.

FIQUE LIGADO

PREÇOS
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2 
O governo vai fazer uma nova roda-
da de ajustes no eSocial. No próximo 
ano, será lançada uma versão web 

do eSocial para que as micro e pequenas 
empresas possam apresentar, diretamente 
na plataforma do governo, as informações de 
seus funcionários no mesmos moldes do em-
pregador doméstico e MEI (Microempreende-
dor Individual). O foco é atender companhias 
com até 50 funcionários, o que representa 
70% dos empregadores do país. Ainda em 
2021, a substituição de obrigação acessória 
será intensificada. Neste ano, foram substituí-
das seis obrigações e no próximo ano deixa-
rão de ser exigidas outras oito: Comunicação 
de Acidente de Trabalho (CAT); Comunica-
ção de Dispensa (CD); Perfil Profissiográfico 
Previdenciário (PPP); Declaração do Imposto 
de Renda Retido na Fonte (DIRF); Declara-
ção de Débitos e Créditos Tributários Fede-
rais (DCTF); Manual Normativo de Arquivos 
Digitais (Manad); folha de pagamento; e Guia 
de Recolhimento do FGTS (GRF).

eSOCIAL




