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Coronavírus
e o setor de
combustíveis
Como a crise provocada pela
pandemia de covid-19 afeta os
negócios e quais medidas divulgadas
pelo Governo e as ações dos
sindicatos podem ajudar o
empresário a enxergar uma
luz no fim do túinel.
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Aniversário
O Sindicombustíveis Resan completa 27 anos de atuação neste mês de abril. Leia depoimentos e veja fotos
antigas do sindicato.
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Como a revenda vem se
adaptando para superar a crise

Combate à covid-19 exige cuidados sanitários para empresas e trabalhadores.

Veja como ficam as relações trabalhistas com a MP
936/2020.
Fique ligado! Ações de fiscalização da ANP cresceram
2,8% em 2019.
Sindicombustíveis Resan completa 27 anos de luta pelos
interesses dos associados.
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União será a palavra-chave

O

s empresários brasileiros têm vivido semanas
cada vez mais intensas em razão da pandemia de covid-19 que atinge o País. O setor de
combustíveis e congêneres, que no início do ano começava a esboçar uma leve melhora agora se depara com
um cenário desafiador e que demandará esforços (e
paciência) por parte dos empresários.
Segundo levantamento feito com os postos de combustíveis da Baixada Santista e Vale do Ribeira, a queda
nas vendas já chega a aproximadamente 70%, sem
contar que muitas lojas de conveniência/restaurantes,
trocas de óleo, lava-rápidos e estacionamentos estão
fechados ou trabalhando de forma precária.
Além da quarentena imposta à população em geral,
bem como diante de tantas medidas restritivas ao
funcionamento será inevitável a queda no faturamento.
Como então mantermos nossos negócios economicamente viáveis?
O Resan, individualmente ou em conjunto com os sindicatos congêneres e a Fecombustíveis, tem questionado os diversos órgãos governamentais. Juntos, conseguimos flexibilizar o horário mínimo de funcionamentos
dos postos de combustíveis.
Desde que o estado de calamidade foi decretado,
nossas equipes estão trabalhando diuturnamente
para analisar, avaliar e informar as mudanças que são
impostas via decretos municipais, estaduais e federais
que influenciam diretamente o funcionamento dos nossos negócios. Sob as orientações do Resan, empresas
associadas da Baixada Santista e do Vale do Ribeira,
por exemplo, recebem recomendações diferenciadas,
tendo em vista as características regionais completamente diversas.
No litoral, postos e lojas de conveniência/restaurantes
estão operando em esquemas diferenciados, com horários reduzidos e, no caso das conveniências/restaurantes, somente por sistema de delivery ou drive-thru. Já
no Vale do Ribeira, onde há bastante postos e lojas em
rodovias, as orientações são diferentes.
Apesar de não termos respostas ainda, já solicita-

mos também a suspensão de todas as cobranças de
empréstimos/financiamentos contratados pelos revendedores, por 90 dias, sem reajuste monetário e juros.
Pedimos também a liberação de linhas de crédito, através das instituições bancárias federais, sem incidência
de juros, para todos os associados.
Da mesma forma fizemos com as principais distribuidoras. Um dos pleitos dos sindicatos junto a essas
empresas está relacionado aos contratos de volume. É
possível pedir a revisão do seu contrato, mas não sem
antes consultar nosso departamento jurídico a fim de
evitar dissabores.
Enquanto algumas propostas encaminhadas pelos
sindicatos aguardam resposta, há ações que podem se
encaixar nas nossas necessidades.
Já está em vigor, por exemplo, a Medida Provisória
936, que prevê a possibilidade de empresas diminuírem a jornada de trabalho e o salário dos colaboradores em até 70% e até mesmo suspender contratos de
trabalho em vigor. Tais medidas visam a manutenção
das empresas e dos empregos, já que Governo bancará uma ajuda emergencial aos trabalhadores afetados.
Outra ajuda é o crédito emergencial para financiar,
durante dois meses, as folhas de pagamento de pequenas e médias empresas.
Há, portanto, maneiras de enxergarmos a luz no fim
do túnel e a verdade é que, para isso, precisamos
estar cada vez mais unidos e atentos às informações
provenientes do seu sindicato. Consultem sempre os
departamentos jurídicos do Resan antes de tomarem
quaisquer decisões.
Além de matérias sobre o impacto do novo coronavírus
nos nossos negócios, esta edição celebra os 27 anos
do Resan. Leia os depoimentos de associados e relembre um pouco a história do nosso sindicato.
Lembrem-se que, mesmo distantes fisicamente, continuamos lado a lado, lutando pelos legítimos interesses
dos associados da nossa região.
Contem sempre conosco! Até mês que vem!
POSTOS & SERVIÇOS | 03

Pandemia

Coronavírus traz incertezas e exige
nova rotina na revenda

P

istas vazias, lojas de conveniência funcionando somente
com sistemas de entrega,
estacionamentos fechados, além
de lava-rápidos e trocas de óleo
trabalhando com restrições. Assim
tem sido a rotina dos empresários
do setor de combustíveis desde que
a pandemia do novo coronavírus
obrigou os brasileiros a ficarem em
casa e determinou o fechamento de
boa parte do comércio.
“A previsão é que a quarentena
(em vigor em quase todo o País)
provoque uma queda de aproximadamente 70% nas vendas de
combustíveis, mas, apesar disso,
continuaremos orientando nossos
revendedores e frentistas a atenderem a população com segurança e,
como sempre, ajudando a coletividade”, afirma o presidente do Sindicombustíveis Resan, José Camargo
Hernandes.
Em comunicado enviado aos associados, a entidade reforçou as
orientações de higiene que devem
ser praticadas principalmente na
hora do atendimento aos clientes.
(Veja informações nas páginas 06
e 07)
“Todos os revendedores e frentistas
que trabalham na nossa região já
foram orientados e aumentaram os
cuidados na hora do abastecimento
dos veículos. Continuamos atuando para garantir o abastecimento
em todo litoral e Vale do Ribeira”,
explica Hernandes. “Ao lado dos
profissionais de saúde, segurança,
alimentação e limpeza, estamos
trabalhando para continuar com
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Postos estão com as pistas vazias

esse serviço essencial”, destaca o
presidente.
Segundo Hernandes, durante esse
período de quarentena, a fim de reduzir os custos e minimizar os prejuízos dos revendedores, o Resan,
em conjunto com a Fecombustíveis
e os sindicatos congêneres, conseguiu junto à ANP a flexibilização
do horário de funcionamento dos
postos, que podem funcionar, no
mínimo, de segunda a sábado, das
7 às 19 horas.
Proprietário do Auto Posto Tamburello, em Santos, Cristiano Henrique Pinto tem se adaptado a essa
nova realidade. “Já sentimos uma
redução de 40% nas vendas e, para
minimizar nossos custos, colocamos boa parte dos funcionários da
pista e da loja (de conveniência)
em férias, reduzimos o horário de
funcionamento da troca de óleo
e da ducha e negociamos com a
distribuidora, que tem sido flexível
quanto a prazos para pagamento,

por exemplo”, explica ele.
O posto continua funcionando no
horário normal, mas com quadro
reduzido de colaboradores. Dos 13
funcionários que ele tem na pista,
três estão em férias. “Nós reduzimos
o horário da loja de conveniência
também. Antes 24 horas, agora
fecha à 1 da manhã e só oferecendo
itens para viagem. Dos sete funcionários da loja, quatro também estão
em férias”, conta o empresário.
No Auto Posto Pedro Lessa,
também em Santos, o proprietário
Pedro Marcos fez adaptações no
funcionamento da loja de conveniência e vem conseguindo manter o
movimento. “Já estávamos funcionando como delivery há cerca de
um ano, então o movimento de entregas continuou. A loja está fechada para clientes, então uma funcionária fica do lado de fora anotando
os pedidos e levando até o carro do
cliente”, explica o empresário, que
parou de servir itens perecíveis.

Empresas terão R$40 bi
para financiar salários

N

o final de março, o Governo Federal
anunciou uma verba de R$40 bilhões
para financiar o pagamento de salários de
funcionários de pequenas e médias empresas. A
verba já está disponível para as empresas.
A maior parte do dinheiro (85%) será injetada pelo
Governo Federal, sendo que esse dinheiro será
retirado do Tesouro Nacional e o restante (15%),
pelos bancos privados.
Essa é uma medida para evitar que a pandemia
de coronavírus cause desemprego no Brasil e
terá duração de dois meses, ou seja, o Governo
disponibilizará até R$20 bilhões por mês para os
pagamentos.
Depois desses dois meses, as empresas terão
seis meses de carência e 36 meses para realizar
o pagamento do empréstimo. Os juros desse
financiamento serão de 3,75% ao ano. As negociações deverão ser realizadas junto aos bancos
privados.
Veja ao lado um quadro com perguntas e respostas
preparado pela Plumas Contábil e tire suas dúvidas.

FGTS
Outra boa notícia: a Caixa Econômica Federal,
por meio da Circular nº 893, regulamentou a
suspensão do recolhimento do FGTS referente
às competências de março, abril e maio de 2020,
bem como o diferimento dos respectivos valores
sem a incidência de multa e encargos.
Esta é uma prerrogativa disponibilizada para
todos os empregadores, inclusive os domésticos,
independentemente de adesão prévia.
Para o uso desta prerrogativa, o empregador permanece obrigado a declarar as informações, até
o dia 7 de cada mês, por meio do Conectividade
Social e do eSocial, conforme o caso.
O empregador que não atender esse prazo deve
declarar as informações, impreterivelmente, até a
data limite de 20 de junho de 2020, para fins de
não incidência de multa e encargos, sem prejuízo
da aplicação de outras penalidades previstas na
legislação de regência.
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Combate à covid-19 exige cuidados

P

reocupados com a saúde de
seus funcionários e no atendimento às recomendações dos
órgãos nacionais e internacionais de
saúde, os empresários da revenda
de combustíveis têm questionado o
Resan sobre o fornecimento de máscaras respiratórias aos frentistas.
Apesar de o Decreto Municipal nº
8.932 (publicado pela Prefeitura de
Santos no início de abril, veja abaixo)
obrigar os estabelecimentos de serviços essenciais fornecerem máscaras
aos seus colaboradores, em resposta
a uma consulta do Resan, a Labormed Saúde Ocupacional informou
que o uso da máscara é recomendado aos trabalhadores que estiverem
a uma distância inferior a 1,5m de
outras pessoas, sendo dispensável
nos momentos em que não ocorra tal
aproximação.
Quanto aos frentistas, há que se considerar a preocupação quanto ao risco
de impregnação dos vapores dos combustíveis nas máscaras, o que aumentaria a exposição dos trabalhadores.

Logo, as máscaras devem ser disponibilizadas pelas empresas a seus
funcionários para a devida utilização
quando for necessário, sendo certo
que o seu uso contínuo, especialmente pelos frentistas, contraria as normas
gerais sobre segurança do trabalho,
podendo implicar em resultado adverso em termos de proteção à saúde
A fim de evitar autuações e dirimir definitivamente essa dúvida, o Sindicombustíveis Resan enviou à Prefeitura de
Santos uma consulta sobre a determinação do Decreto nº 8.932 no que diz
respeito aos postos de combustíveis.
Até o fechamento desta edição, no entanto, não recebemos uma resposta.
Orientações
Em concordância com as orientações
fornecidas pelo Minaspetro, sindicato
filiado à Fecombustíveis, a Labormed
informa que os postos podem proteger
seus colaboradores com ações simples como a disponibilização de álcool
em gel para a esterilização das mãos,
punho do bico da bomba e maquini-

nhas de cartão.
Listamos (a seguir e na página ao
lado) alguns pontos específicos para a
prevenção ao coronavírus:

1

Disponibilizar água, sabão e álcool
em gel 70% em local de fácil acesso, para que todos realizem a higienização com frequência, certificando
sempre da disponibilidade destes
produtos;

2

Evitar aglomerações e reuniões
em ambientes fechados e manter
os locais de trabalho sempre ventilados;

3

Orientar os empregados a não
compartilhar objetos de uso pessoal
como talheres, toalhas, pratos e copos;

4

Caso apresente o empregado
sintomas de gripe, principalmente
febre ou dificuldade respiratória, o
empregador deve orientá-lo a procurar
imediatamente a rede pública de saúde ou o médico da empresa, evitando
contato físico com outras pessoas.
*Com informações do Minaspetro

Decreto nº 8.932 estabelece novas normas em Santos
Art. 1º Os estabelecimentos e atividades
cujo funcionamento está permitido, nos
termos do Decreto nº 8.898, de 20 de
março de 2020, e demais atos normativos
dele decorrentes, deverão observar as seguintes regras e procedimentos, inclusive
no que respeita ao atendimento ao público:

III- deverão ser disponibilizados meios
adequados para higienização das mãos
dos clientes e/ou consumidores com álcool
em gel ou água e sabão na entrada e
saída do estabelecimento, bem como no
interior do estabelecimento para uso dos
frequentadores;

I- o acesso ao estabelecimento deverá ser
controlado por meio de senhas numeradas
de atendimento;

IV- o número de clientes e/ou consumidores no interior do estabelecimento deverá
ser limitado na proporção máxima de 10
(dez) pessoas para cada 100 (cem) metros
quadrados de área construída do imóvel;

II- deverá ser mantido funcionário identificado na parte externa do estabelecimento,
com atribuição para organização das filas
externas, bem como orientação quanto à
distância mínima de 2 (dois) metros entre
as pessoas a ser observada;
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V- as filas nos caixas e balcões de atendimento deverão ser organizadas com fitas
de isolamento, observada a distância mínima de 2 (dois) metros entre as pessoas;

VI- todos os funcionários e colaboradores
do estabelecimento deverão trabalhar
obrigatoriamente usando máscaras e
luvas descartáveis;
VII- todas as máquinas de cartão de
crédito e de débito deverão ter o teclado imediatamente higienizado após a
utilização por cada cliente, garantindo-se,
ainda, que cada cliente introduza e retire,
ele próprio, o cartão das máquinas.
Art. 2º Os estabelecimentos e atividades
cujo funcionamento é permitido deverão
divulgar, na entrada e no interior do
estabelecimento, por meio de cartazes, os
procedimentos de higienização e controle
estabelecidos neste decreto. (...)
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Como ficam as relações trabalhistas?

P

ara evitar que a crise
provocada pelo novo
coronavírus resulte em
demissões em massa e em
dificuldades ainda maiores por
parte das empresas, o Governo
Federal publicou as Medidas
Provisórias 927, 928 e 936, que
já estão em vigor. Os documentos trazem novas regras sobre
férias individuais, coletivas, banco de horas e, principalmente,
redução de jornadas e salários
e suspensão do contrato de trabalho específicas para o período
de calamidade pública.
Para tirar as dúvidas dos associados, o Departamento Jurídico
Trabalhista do Resan divulgou,
em conjunto com Sincopetro e
Regran, uma cartilha com perguntas e respostas para quem
pretende aderir à medida. O
comunicado foi enviado aos
associados via e-mail.
As medidas provisórias permitem
a concessão de férias individuais
com antecedência de 48 horas e
pagamento até o 5° (quinto) dia útil
do mês subsequente, sendo que
o terço constitucional poderá ser
pago até 20 de dezembro de 2020,
bem como a diminuição de jornada
e salário (25%, 50% e 70%, ou
suspenção do contrato de trabalho
por tempo determinado.
Para compensar os trabalhadores atingidos, a MP 936 cria um
benefício pago pelo Governo e
dá estabilidade no emprego.
Ocorre que, no dia 06 de abril de
2020 no início da noite, o Supremo Tribunal Federal (STF), através do Ministro Ricardo Lewan08 | POSTOS & SERVIÇOS

dowski, proferiu medida cautelar
na Ação Direta de Inconstitucionalidade movida pela Rede
Sustentabilidade. A decisão não
veio com uma clareza desejada, deixando alguns pontos em
abertos para sua interpretação.
Assim, diante da repercussão
controvertida dessa decisão, no
último dia 09 de abril, o Resan,
em conjunto com Sincopetro e
Regran, firmou Convenção Coletiva emergencial com a Federação dos Empregados em Postos
de Serviços de Combustíveis e
Derivados de Petróleo no Estado de São Paulo com vigência
de 60 (sessenta dias) dias, a
contar da data de publicação da
Medida Provisória n° 927, de 22
de março de 2020.
A Convenção Coletiva de Trabalho
Emergencial concede maior segurança jurídica aos revendedores
associados e prevê especialmente
as seguintes medidas, já implantadas pelas medidas provisórias:

1

Implementação da jornada
de trabalho 12x36 (doze

horas de trabalho por 36 horas
de descanso);

2

Redução proporcional de
jornada de trabalho e de
salário, nos percentuais de 25%,
50% ou 70%, independentemente da faixa salarial e com
preservação do salário-hora de
trabalho;

3

Suspensão temporária do
contrato de trabalho, observado o valor da receita bruta do
empregador ano-calendário 2019;

4

Manutenção dos benefícios
auxílio-refeição, cesta básica
e seguro de vida, durante a convenção coletiva emergencial.
Cabe ressaltar que é imprescindível que os revendedores
encaminhem a sua contabilidade
a Convenção Coletiva de Trabalho Emergencial para as devidas
providências, em especial para
comunicação ao Ministério da
Economia no prazo de 10 (dez)
dias da celebração do acordo individual de redução ou suspensão,
bem como enviem comunicado
ao sindicato dos empregados.

As regras definidas na MP 936 podem ser acordadas diretamente entre empresa e empregado?
A convenção coletiva emergencial referendou todas as medidas da MP 936, permitindo assim
a redução de jornada e salário acordados entre empresa e empregado. O empregador deverá
encaminhar proposta de acordo individual neste sentido ao empregado com dois dias de antecedência da data de início da redução para anuência expressa do empregado.
Qual o prazo da redução?
Conforme convenção coletiva emergencial, o acordo entabulado entre as partes terá vigência
de 60 dias a contar da data da publicação da MP 927 de 22 de março de 2020.
De quanto poderá ser a redução da jornada e do salário por acordo individual?
A redução, conforme previsto em convenção coletiva emergencial, poderá ser de 25%, 50%
ou 70%, podendo serem ajustadas com todos os empregados, lembrando que é necessária a
notificação ao Ministério da Economia e ao sindicato laboral.
O Governo complementará o valor da redução salarial?
Sim. O empregado que tiver ajustado a redução do salário (não é remuneração que é a somatória do salário mais os outros adicionais), conforme previsto em convenção coletiva emergencial, receberá benefício emergencial de preservação do emprego e da renda calculado com
base no valor do seguro desemprego. Serve como exemplo os casos de redução de 25%, nesses casos o empregado receberá 25% do valor que perceberia a título de seguro desemprego.
Qual o prazo da suspensão do contrato de trabalho?
Existe previsão em convenção coletiva emergencial que estabelece o prazo de suspensão de
60 dias que poderá ser fracionado em dois períodos de 30 dias. O contrato de trabalho será
restabelecido no prazo de dois dias corridos, contado: a) da cessação do estado de calamidade pública; b) da data estabelecida no acordo individual como termo de encerramento do
período de suspensão pactuado; ou c) da data de comunicação do empregador que informe ao
empregado sobre a sua decisão de antecipar o fim do período de suspensão pactuado.
O salário e todos os benefícios ficam suspensos durante o período?
Os salários deixam de ser pagos, mas deverão ser mantidos os benefícios concedidos aos
empregados. Cabe ressaltar que existe acordo firmado entre os sindicatos, com manutenção
dos benefícios acordados em convenção anterior. O empregado fica autorizado a recolher para
o Regime Geral de Previdência Social durante a suspensão na qualidade de segurado facultativo.
Os empregados podem seguir prestando serviço a empresa durante o período da suspensão?
Durante o período da suspensão do contrato de trabalho o empregado não pode permanecer
trabalhando ao empregador inclusive em teletrabalho.
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Postos e lojas em rodovias apoiam caminhoneiros
No final de março, o Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento publicou a portaria
116, no Diário Oficial da União,
que amplia os serviços considerados essenciais durante a crise
do coronavírus. Além dos postos
de gasolina, restaurantes, lojas
de conveniência, locais para
pouso e higiene, borracharias e
oficinas mecânicas poderão abrir
para dar suporte aos caminhoneiros que transportam cargas
e necessitam de infraestrutura
mínima nas estradas e rodovias
brasileiras.
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A medida atende ao pedido da
Federação Nacional do Comércio
de Combustíveis e de Lubrificantes (Fecombustíveis) e de seus
Sindicatos filiados ao governo.
É importante, no entanto, que
estabelecimentos que servem ao
público em estradas e rodovias
atendam rigorosamente às diretrizes de segurança mínima para
conter o avanço da doença definidas pelo Ministério da Saúde, bem
como pelos Governos Estadual
e Municipais especialmente, tais
como:

1

Disponibilizar álcool em gel
70% na entrada do estabelecimento para uso dos clientes;

2

Observar na organização de
suas mesas a distância mínima
de 1,5m (um metro e meio) entre
elas;

3
4

Aumentar a frequência de higienização de superfícies e
Manter ventilados os ambientes de uso dos clientes.

Caso tenham dúvidas sobre particularidades de suas empresas,
busquem contato com o Departamento Jurídico do Resan.

Fique ligado!

Ações de fiscalização da ANP crescem 2,8%

A

ANP realizou 19.217 ações de fiscalização em todo
o território nacional em 2019, número 2,8% superior
às 18.684 ações realizadas em 2018. Os números
foram divulgados pela agência no final de março.
Segundo o Boletim Fiscalização do Abastecimento em Notícias, foram emitidos 3.716 autos de infração, dos quais
1.054 também resultaram em interdições, quase o dobro
em relação a 2018 quando foram realizadas 545 interdições.
Segundo a agência reguladora, o aumento das interdições
justifica-se em função da redução da tolerância metrológica das bombas medidoras por parte do Inmetro (o limite
inferior passou de 100 ml para 60 ml).

Principais motivos dos autos de
infração de 2019:

1

não cumprir notificação da ANP (26%);

equipamento ausente ou em
2apresentar
desacordo com a legislação (14%);

3
4

comercializar ou armazenar produto fora
das especificações (12%) e
comercializar produto com vício de quantidade (10%).

Classificação dos fatos infracionais, em percentual, no Brasil

Fonte: ANP
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Aniversário

de luta pelos
interesses dos
associados

C

om cerca de 200 asso-

das categorias.

ciados na Baixada San-

No último ano, o Resan desta-

tista e Vale do Ribeira, o

Sindicombustíveis Resan completa 27 anos de atuação no dia
23 de abril. Criado para defender
os interesses de postos de combustíveis, lojas de conveniência,
laca-rápidos, estacionamentos e
trocas de óleo, o sindicato atua

diretamente o varejo.

cou-se na luta contra a proposta

Hugo Menezes de Souza, pro-

de verticalização do setor de

prietário do Auto Posto Nova

combustíveis. Além disso, o sindi-

Itanhaém, é associado ao Re-

cato tem batido forte na tecla de

san desde 1995 e sente-se bem

que ANP e o Ministério de Minas

representado. “Nós precisamos

e Energia (MME) deveriam definir

ter uma associação à altura dos

as regras de como funcionará o

nossos negócios”, afirma Hugo.

refino e a consequente distribui-

“Mais do que nunca, é importan-

junto a órgãos e autoridades para ção depois da privatização de
defender os legítimos interesses
refinarias pela Petrobras, antes
12 | POSTOS & SERVIÇOS

de alterar resoluções que afetam

te nos unirmos e seguirmos as
orientações do Resan. Considero

o sindicato fundamental para
nos proteger. No sindicato temos
suporte jurídico e administrativo,
além de ficar bem informado sobre as principais notícias do setor
que são enviadas diretamente
por e-mail e whatsapp. Quem
não é associado, não fica por
dentro da revenda”, aconselha o
empresário, que utiliza os serviços e convênios firmados pelo
sindicato para a gestão de seu
posto no Litoral Sul.
No comando do Auto Posto Vale
do Itariri há 28 anos, Antonio
Samartins lembra como era antes
da criação do Resan. “Eu trabalhava na Capital, mas sempre tive
o sonho de morar em um local
mais tranquilo e ter um posto.
Quando começamos, só havia
o sindicato de São Paulo e isso
dificultava muito”, recorda.
O empresário, que tem hoje
a filha Caroline na gestão do

Antonio e a filha Caroline estão à frente do Auto Posto Vale do Itariri

"Mais do que
nunca, é
importante
estarmos unidos
e seguirmos as
orientações
do Resan"
Hugo Menezes de
Souza
Auto Posto
Nova Itanhaém.

negócio, conta que sempre se
baseiam nas orientações
fornecidas pelo Resan
antes de tomar decisões.
“O Resan nos avisa antes de o problema acontecer. Com o respaldo do
sindicato, a gente vai se
atualizando, se informando, é muito importante
você ter um sindicato ao
seu lado”.
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Ata de fundação do
Resan (1993)

Protesto na Câmara de
Santos (2001)

Construção da a sede do Resan, no nº
269 da Av. Manoel Tourinho (1999)

Álbum do
Resan

Inauguração da sede própria (2000)

Movimento contra tributação dos combustíveis no Palácio dos Bandeirantes (2003)

Festa do Resan 25 anos (2018)

Já pensou em
uma contabilidade
específica para o seu
posto de combustível?

PB
AL

BA

Novidade! Temos a opção da contabilidade digital para
atendimento a distância com a mesma qualidade de acompanhamento!

Matriz

Filial/GO

R. Buriti Alegre, 525
Vila Ré - São Paulo
tel: 11 2023-9999

Décima Segunda Av, 321 A
QD- 60 LT - 14 - Goiania
tel: 62 3926-8100

Filial/RJ
Rua Gildásio Amado, 55 - 6º and sl 607
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro
tel: 21 3176-5950
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Mercado
Bebidas
alcoólicas

"Por que só as lojas de conveniência?"
Projeto de lei que proíbe venda de bebidas alcoólicas será discutido no Senado

M

ais um projeto de lei para
proibir a venda de bebida
alcoólica em postos de
serviços entra em discussão,
desta vez no Senado. O Projeto
de Lei (PL) 6.283/2019, do senador Fabiano Contarato (Rede-ES), proíbe a venda de bebidas
alcoólicas em postos de combustível para consumo imediato.
O texto aguarda pelo parecer do
relator da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), senador
Zequinha Marinho (PSC-PA).
Contarato usa números do que
ele chama de “guerra de violência no trânsito” para defender
a proibição da venda de álcool
por qualquer estabelecimento
que fique nas dependências
do posto de combustível, compreendendo inclusive lojas de
conveniência. Proprietários que
infringirem a lei seriam multados
em dez salários mínimos e terão
16 | POSTOS & SERVIÇOS

o valor dobrado em caso de
reincidência.
“Em 2017, as baixas superaram 47 mil mortes, sem contar
os 400 mil mutilados. Uma
verdadeira carnificina. Na Síria,
país devastado por um severo
conflito armado, morreram, no
mesmo período, os mesmos 47
mil, segundo dados do Observatório Sírio de Direitos Humanos”, argumenta o senador.
Se for liberada pela CAE, a matéria passará ainda pela Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania (CCJ), para análise
terminativa. Depois da CCJ, o
projeto seguiria para a Câmara
dos Deputados, salvo se houver recurso para apreciação no
Plenário.
O outro lado
O presidente do Sindicombustíveis Resan, José Camargo

Hernandes, lamenta que mais
uma vez as autoridades considerem que o consumidor que
está na direção de um veículo
compre bebida alcoólica tão e
exclusivamente em um posto
ou loja de conveniência. “Nesta
linha de raciocínio do senador,
então, temos que proibir supermercados, bares e qualquer
outro estabelecimento de vender
bebida alcoólica”.
E mais: o texto do projeto de lei
pune o empresário, que gera impostos e empregos, ao invés de
criar mecanismos de fiscalização
dos condutores nas ruas, avenidas e estradas. “Não é o estabelecimento que está errado em
vender um produto que é lícito e,
sim, o motorista de consumi-lo
enquanto está na direção. Isso
sim é crime e deve ser punido
com multa e até prisão”, concluiu
Hernandes.

ARTIGO

Luiz Marins
Empresário e professor,
autor da coluna Motivação
& Sucessos

A pandemia do pandemônio
Pois é! A pandemia chegou e com
ela o mundo virou um verdadeiro
pandemônio.
Usamos hoje a palavra pandemônio
como sinônimo de grande confusão
ou balbúrdia, mas a expressão foi
criada apenas no século XVII por
um poeta inglês. John Milton pretendia descrever o lugar onde todos
os demônios se encontravam, sob
comando de Satanás.
E parece ter sido exatamente esse
pandemônio que a pandemia criou
em todo o mundo.
Tirando as acusações a tudo e a
todos; as histerias individuais e
coletivas; a busca de culpados por
fazer e não fazer, agir e não agir,
o que nos resta, a nós, pobres
mortais, gente comum, é a dura
consciência de nossa fragilidade,
de nossa impotência, de nossa
limitação.
Governantes poderosos, em todo
o mundo e em todos os níveis, entram em desvario, fechando tudo,
proibindo tudo, isolando tudo, numa
demonstração de força e poder.
Decisões abruptas são tomadas e
que, por serem, totalmente emocionais ou com fins puramente
eleitoreiros têm que ser canceladas
quando a razão assume o comando
e as consequências mostram que o
remédio pode matar mais do que a
própria doença.

Sem o funcionamento regular de
estradas, aeroportos, transporte
coletivo, o vírus não se dissemina,
mas também não chegam os alimentos, os profissionais de saúde, os
medicamentos, os cuidadores dos
mais velhos. Demissões em massa
são inevitáveis. O dinheiro não gira e
um outro tipo de caos se instala. De
novo o pandemônio.
As autoridades do mundo todo estão
frente a duras escolhas, é verdade.

"As autoridades do mundo
todo estão frente a duras escolhas, é verdade.
O desconhecido é bruto
e veloz e com ele não há
diálogo possível, como
gostam os políticos.
A ciência é confrontada
mais uma vez e clama
por verbas desviadas no
passado para outros fins
menos nobres, até corrupção. Precisamos de uma
vacina! Remédios! Todos
pedem agilidade à ciência, aos laboratórios."

O desconhecido é bruto e veloz e
com ele não há diálogo possível,
como gostam os políticos.
A ciência é confrontada mais uma
vez e clama por verbas desviadas
no passado para outros fins menos
nobres, até corrupção. Precisamos
de uma vacina! Remédios! Todos
pedem agilidade à ciência, aos
laboratórios.
A verdade é que agora queremos
que um milagre nos salve desta
pandemia que mata mais velhos do
que jovens. Mata os já descartados, os que a sociedade considera
quase inúteis e um peso para o
Estado e seus sistemas previdenciários.
Quem está certo e quem está errado? O que acontecerá depois que
a pandemia passar? Quais lições
aprenderemos? Será que alguma
coisa vai realmente mudar?
Parece mentira que neste século
21, das cidades inteligentes; do
reconhecimento facial; da internet
das coisas; da Inteligência artificial;
da mais alta e sofisticada tecnologia; o pedido das autoridades é
para que tenhamos mais higiene,
tomemos banho, limpemos nossas
roupas, tussamos cobrindo a boca
e lavemos nossas mãos. Que pandemônio!
Pense nisso. Sucesso!
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Um brinde a você!
ABRIL

2ª QUINZENA

André Rodriguez Pereira
Auto Posto Pariquera-açu Pariquera-açu

18

19

Nelson Gonçalves Pinto
Auto Posto 7 Passos Peruíbe

20 Roberto Goiti Hashimoto
Auto Posto Ouro Verde Sete
Barras - Sete Barras
25

João Maria de Lemos Mont
Auto Posto Fórmula 3 - Santos
Posto Apolo de Santos - Santos
Mônica Maria Fernandes
Auto Posto Portal Tude Bastos Praia Grande
Auto Posto Xixová - Praia Grande

28

Rui Márcio Leal
28 Auto Posto Novos Tempos - Praia
Grande
Auto Posto Delta Mar - Praia Grande
Auto Posto Delta Paquetá - Praia Grande
Auto Posto Delta Praia - Praia Grande

29

Nelson Rodrigues Júnior
Auto Posto Saveiros - Itanhaém

MAIO

1ª QUINZENA
05

Napoleão Fernandes Morais
AP Oceano Atlântico - Santos

09

Caroline Samartins
Auto Posto Vale do Itariri - Itariri

João Luiz Fernandes
Auto Posto Portal Tude Bastos Praia Grande
Auto Posto Xixová - Praia Grande

11

12

José Roberto Gonçalves
Posto São Jonas - São Vicente

12

Tiago Ongarato Pontes
Abastecedora de Combustível Turismo Jacupiranga

25

Ricardo Emmanuel Dias Cabral
ARW Cabral Serviços Automotivos Santos

Ações Resan / março

02 Reunião entre Procon/

SP e os Sindicatos Patronais
que representam os postos
revendedores no estado de
São Paulo parar tratar de
assuntos de interesse da
categoria, em São Paulo/SP.

Saveiros é eleito melhor posto Ale de 2019

G

rande parte dos postos de combustíveis e serviços no país
é gerida por uma empresa familiar, que tem em sua essência a paixão pelo setor. Desde o início das operações,
em 23 de janeiro de 1988, é isso o que tem movido o Auto Posto
Saveiros (em Itanhaém), um dos 1,5 mil postos de bandeira ALE.
O empreendedorismo familiar, iniciado à época pelo pai do empresário Nelson Rodrigues, é um dos fatores de destaque do posto
na cidade e que o levou a conquistar, pela primeira vez, o título
de melhor posto ALE do ano. "Meu pai sempre teve vontade de
ter um posto de gasolina. Ele começou comprando um lote e, aos
poucos, outros até chegar a uma boa área, onde pudemos inaugurar o Saveiros", conta Rodrigues, conhecido como Nelsinho
Desde 2012, a companhia mantém o programa. O Auto Posto
Saveiros, que tinha sido eleito o melhor do mês de setembro, se
destacou em todos os indicadores, principalmente a qualidade do
atendimento na pista, e foi eleito o melhor do ano.
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FIQUE LIGADO

GASOLINA
REFIS

1

Contribuintes que negociaram seus
débitos com a União através de programas de parcelamentos especiais,
mais conhecidos como Refis, poderão ter um
alívio financeiro durante a pandemia do coronavírus. É que esses débitos serão contemplados pela portaria nº 103 do Ministério da Economia que suspendeu pelos próximos 90 dias
os atos de cobrança das dívidas da União. De
acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), que é a responsável por
essa cobrança, os contribuintes que aderiram
ao Refis vão continuar recebendo as parcelas
da negociação. Porém, não serão excluídos
do programa caso não efetuem o pagamento
dessas prestações nos próximos três meses,
isto é, no período mais crítico da pandemia do
coronavírus.

SIMPLES NACIONAL

3

O Comitê Gestor do Simples Nacional decidiu prorrogar, por seis
meses, o prazo para pagamento dos
tributos apurados no regime. A Resolução nº
154/2020 beneficia os microempreendedores
individuais, micro e pequenas empresas.
Quanto aos tributos estaduais e municipais,
o Comitê decidiu alongar, por três meses, os
Impostos sobre ICMS e ISS apurados no
Simples Nacional, com vencimento em
abril, maio e junho de 2020 para micro e
pequenas empresas.

ENERGIA ELÉTRICA

2

A Aneel suspendeu durante 90
dias o corte no fornecimento de
energia elétrica dos consumidores residenciais e também de atividades
essenciais no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus (covid-19). O
prazo poderá ser prorrogado, casos haja
necessidade. É importante destacar que
isso não impede medidas de cobranças
de débitos vencidos (com juros e multa) previstas na legislação, inclusive a
negativação do inadimplentes em cadastros de crédito.

COAF

4

Por determinação do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) cartórios de todo Brasil terão de
informar ao Conselho de Controle de
Atividades Financeiras (Coaf) todas as
transações de valor superior a R$ 30
mil. O Provimento 88/2019 estabelece
procedimentos extrajudiciais no combate
à lavagem de dinheiro. O documento
estabelece que será dedicada “especial
atenção à operação ou propostas de operação envolvendo pessoa exposta politicamente, bem como com seus familiares,
estreitos colaboradores ou pessoas jurídicas de que participem”. O Provimento
prevê que para os fins de enquadramento
do cliente como pessoa exposta politicamente, o notário e o registrador deverão
consultar o cadastro eletrônico de Pessoas Expostas Politicamente, por intermédio do Siscoaf, ou colher a declaração
das próprias partes sobre essa condição.
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