
Coronavírus
Pesquisa realizada com  
associados revela impactos  
da pandemia na região. 
Página 8 

Saúde
Há suspeita de covid-19 entre 
seus funcionários? Saiba o 
que fazer. 
Página 14

Alterações na  
especificação do  
combustível chegam 
ao mercado em agosto. 
Saiba o que muda. 
Páginas de 4 a 7

Informativo do Sindicombustíveis - Resan | Julho de 2020 |  Ano 25  |  N° 295

A gasolina 
de cara nova



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 Gasolinas comum e premium ganharão 
novas especificações a partir de agosto.
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14 Suspeita de covid-19 na empresa? Saiba o que fazer.
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Fôlego durante a transição
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A recente edição do decreto que 
ampliou o prazo do programa 
que permite a suspensão dos 

contratos de trabalho e a redução de 
jornada e salário certamente dará mais 
alguns meses de fôlego para as empre-
sas de todo o País.
O cenário atual, apesar da sensível 
melhora nas últimas semanas, ainda 
está longe de ser igual ao que vivíamos 
na pré-pandemia (que já não era tão 
bom). Estamos hoje num período de 
transição.
Um levantamento feito com os associa-
dos do Resan em junho identificou que 
o impacto médio causado pelo novo co-
ronavírus nas vendas foi de 30% a 40% 
para a maioria dos revendedores. Já 
para as lojas de conveniência, o impac-
to foi ainda maior, com redução de pelo 
menos 60% no faturameto. 
A participação dos associados na 
pesquisa, aliás, foi essencial para 
chegarmos aos resultados que estão 
detalhados nesta edição de Postos & 
Serviços. Mais do que nunca, é impor-
tante estarmos unidos para levarmos 

adiante os pleitos das nossas catego-
rias, que mesmo após a pandemia con-
tinuarão priorizando a redução da carga 
tributária, a desoneração da folha de 
pagamento e o combate a adulteração.
A propósito, agora em agosto, é pre-
ciso estarmos atentos com o início da 
comercialização das gasolinas comum 
e premium que terão novas especifi-
cações. O combustível, que sairá mais 
caro da refinaria, trará benefícios como 
maior octanagem e padronagem mínima 
para a densidade.  
Com as mudanças, as ações de fis-
calização devem ocorrer com mais         
frequência nos postos, então, mais do 
que nunca, a coleta da amostra-teste-
munha é fundamental para garantirmos 
o recebimento do combustível com a 
formulação correta. Não assine docu-
mentos de recusa, como tem sido pro-
posto por algumas distribuidoras. 
Esperamos que tais alterações realmen-
te dificultem fraudes, garantindo que to-
dos os revendedores possam trabalhar 
em um mercado competitivo e limpo.
Boa leitura e até mês que vem!

EDITORIAL
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REVENDA

A partir do dia 3 de 
agosto, a gasolina 
vendida nos postos 

brasileiros deverá seguir 
novas especificações 
definidas pela Agência 
Nacional do Petróleo (Re-
solução ANP 807/20). As 
mudanças valem para a 
gasolina tipo C (comum) 
e premium. Na prática, o 
combustível terá melhor 
qualidade e deixará os 
carros mais eficientes - 

reduzindo o consumo de 
combustível e as emis-
sões de poluentes.
Com as mudanças, as 
gasolinas comum e pre-
mium passarão a ter 
densidade mínima de 
715 kg/m3. Atualmente, 
esse índice pode oscilar 
em torno dos 700kg/m3, 
o que abre margem para 
a oferta de produtos com 
diferentes densidades 

no mercado. No caso da 
gasolina, quanto maior a 
densidade, mais potência 
e rendimento ela gera 
ao motor, resultando em 
mais energia e menos 
consumo para os veícu-
los.
Além disso, a nova espe-
cificação também esta-
belece a necessidade de 
octanagem mínima pela 
metodologia de RON, 
mais adequada às novas 

Gasolina ganha nova especificação

Mudanças valem para tipo C e premium: a partir de agosto, 
combustível ficará melhor e menos poluente
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tecnologias de motores 
que já estão sendo intro-
duzidas no país. 
Nesta primeira fase das 
mudanças, o valor míni-
mo de RON será 92. Em 
janeiro de 2022, o nú-
mero é elevado para 93, 
mais próximo dos 95 vi-
gentes na maior parte da 
Europa. Para a gasolina 
premium, o valor mínimo 
será de 97 já no mês que 
vem.
Outra especificação diz 
respeito à temperatura de 
destilação no ponto 50% 
evaporado (T50), com 
benefícios diretos para 
a dirigibilidade, desem-
penho e aquecimento do 
motor. O ponto T50 é um 
dos índices utilizados no 
processo de destilação 
(separação de substân-
cias) da gasolina para 
verificar seu desempenho 
no motor. O T50 iden-
tifica a temperatura na 
qual 50% do combustível 
foi destilado e verifica o 
aquecimento do motor. 
“Essas mudanças irão 
melhorar a performance do 
motor a frio (no momen-
to da ignição) e também 
o desempenho do motor 
durante a utilização”, afir-

Principais mudanças

Densidade 
Introdução de uma massa específica 
mínima de 715 kg/m³ para a gasolina. 
A massa específica é a quantidade de 
uma substância em um determinado vo-
lume. Quando a massa específica é mui-
to baixa, há menor conteúdo energéti-
co por litro, então o consumo aumenta.

Octnagem
Adoção de um novo padrão na conta-
gem da octanagem da gasolina. O octa-
no é o nível de resistência à combustão 
dentro do motor. Quanto maior a quan-
tidade de octanos, mais o combustível 
é resistente à queima, e mais próximo 
do melhor nível de eficiência ele vai 
estar. Atualmente, apenas um padrão 
de medição da octanagem, chamado de 
MON, era divulgado, com octanagem 
mínima de 82. Agora, a gasolina comum 
também deverá ter divulgada a meto-
dologia RON, mais adequada aos moto-
res modernos, com octanagem mínima 
de 92. A partir de janeiro de 2022, o 
índice sobe para 93.

Menos poluente 
Redução de substâncias como enxofre 
e monóxido de carbono. As próximas 
melhorias estão previstas para 2022 e 
2025.
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ma Aldo Ramos Santos, 
professor da área de En-
genharia Química da Uni-
versidade Santa Cecília 
(Unisanta).
Petrobras e preço
Em nota enviada à impren-
sa, a Petrobras afirma que 
já está pronta para produzir 
o combustível. 
“A nova especificação é 
bem-vinda e vai aproximar 
a qualidade do combustível 
comercializado no Brasil ao 
do mercado americano e 
europeu. A qualidade intrín-
seca da gasolina vai aumen-
tar em termos de octana-
gem e massa específica, o 
que significa um combustí-
vel mais eficiente e melhor 
proteção aos motores dos 
veículos. Isso vai permitir 
uma redução no consumo 
de gasolina por quilômetro 
rodado”, explica a diretora 
de Refino e Gás Natural da 
companhia, Anelise Lara.
A expectativa da executiva 
é que o preço da gasolina 
aumente a partir de agos-
to, mas, segundo ela, isso 
deverá ser compensado 
por uma maior eficiência 
no consumo dos combus-
tíveis pelos carros, que 
deve melhorar em cerca 
de 5%.

A adoção de um novo padrão na contagem 
de octanagem é uma novidade impor-
tante. O octano é o nível de resistência à 

combustão dentro do motor. No Brasil, apenas 
as octanagens MON e o IAD eram especifica-
das. Agora, a adoção do limite RON iguala o 
nosso combustível ao padrão europeu. 
Professor do curso de Engenharia Química da 
Universidade Santa Cecília (Unisanta), Aldo 
Ramos Santos explica que, no motor, quando 
o combustível é comprimido pelo pistão dentro 
do cilindro, há um ponto ideal para a combus-
tão. Se a octanagem é mais alta, essa explosão 
acontece em um ponto onde o pistão é impul-
sionado com mais força para baixo, melhoran-
do, assim, o desempenho do veículo. Por outro 
lado, se uma gasolina tem pouca octanagem, a 
explosão acontece de forma precoce, prejudi-
cando o desempenho, fazendo o carro "vibrar".
"Para aproveitar essa nova gasolina em sua 
plenitude, pode ser que alguns veículos te-
nham que fazer ajustes no motor. Mas acredito 
que em breve os carros já sairão das fábricas 
preparadas para essa padronagem", afirma o 
professor.

Mudança na octanagem garante 
padrão europeu
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REVENDA DE GLP
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PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO

Além de melhorar o 
desempenho do 
veículo e reduzir o 

consumo, a imposição de 
limites mínimos na massa 
da gasolina ajudará a inibir 
a adulteração do com-
bustível com solventes de 
baixa densidade. 
A advogada do Sindicom-
bustíveis Resan, Carolina 
Dutra, explica que a densi-
dade - que agora será de 

no mínimo 715 Kg/l - pode 
ser checada em toda a ca-
deia de distribuição. Desde 
a produção na refinaria, 
passando pela distribuição 
e revenda no posto. 
“É importante que os re-
vendedores de combus-
tíveis exijam a amostra-
-testemunha no momento 
de recebimento da merca-
doria e façam os testes. As 
ações de fiscalização de-

verão ser intensificadas, já 
adequadas às mudanças, 
e a amostra-testemunha 
é a única prova a favor da 
revenda. Não assine do-
cumentos de recusa. Sem 
a amostra-testemunha, 
é impossível comprovar 
que o posto recebeu o 
combustível com determi-
nada característica fora de 
especificação", orienta  a 
advogada.

Amostra-testemunha é garantia do revendedor
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PESQUISA

Pesquisa revela impacto da covid-19
Revenda registrou queda média de pelo menos 30% nas vendas

A pandemia do novo 
coronavírus pro-
vocou um impacto 

negativo de pelo menos 
30% nas vendas dos pos-
tos de combustíveis da 
Baixada Santista e Vale 
do Ribeira, conforme a 
maioria das empresas 
associadas ao Sindicom-
bustíveis Resan. 
De acordo com pesquisa 
realizada pelo sindicato 
entre os dias 03 e 26 de 
junho, 33% dos revende-
dores participantes ou-
vidos pelo levantamento 
afirmaram que a redução 
média no faturamento foi 
de 30% a 40%. 

Quais atividades foram suspensas?

Qual a porcentagem média de queda nas vendas?
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No total, 59 postos de 
combustíveis responde-
ram à enquete. Para 22% 
dos entrevistados, no 
entanto, o impacto nas 
vendas foi de 50% a 60% 
e para 18,6% dos parti-
cipantes, a queda ficou 
entre 40% e 50%. Veja 
nos gráficos.
A pesquisa indicou ainda 
que, apesar do cenário 
negativo, 71,2% dos donos 
de postos não alteraram o 
horário de funcionamento 
da empresa e 52,5% deles 
optaram por não suspen-

der as atividades asso-
ciadas à revenda. Dentre 
aqueles que deixaram de 
realizar algum atendimen-
to, 72,4% suspenderam 
o serviço de lava-rápido 

existente no posto.
Além disso, dentre as 
empresas instaladas em 
imóveis alugados, 68,6% 
não precisaram renego-
ciar o valor da locação.
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Contratos de crédito viram opção para 
enfrentar a crise

Com a queda no 
volume de ven-
das e no fatu-

ramento em geral, boa 
parte dos revendedores 
optou por fazer emprés-
timos durante a pande-

mia. Segundo a pesquisa 
realizada pelo Resan, 
32,3 das empresas as-
sociadas precisaram de 
crédito no período. 
De acordo com o levan-
tamento, quase 12%fi-

zeram empréstimos em 
bancos privados e 8,5% 
com sócios. Os bancos pú-
blicos, mesmo com juros 
mais baixos autorizados 
pelo Governo Federal, 
atraíram apenas 6,8% dos 
donos de postos.
"A crise afetou em cheio 
a revenda de combus-
tíveis, com quedas nas 
vendas inicialmente de 
70%, mas que foram 
amenizadas ao longo 
da pandemia, conforme 
as restrições foram fle-
xibilizadas. Empresários 
que não tinham reservas 
financeiras precisaram 
aderir a empréstimos 
bancários para suportar 
a queda no faturamen-
to. Há relatos, inclusive, 
de que outros não con-
seguiram o acesso ao 
crédito anunciado pelo 
Governo e pelas insti-
tuições privados, então 
precisaram contar com 
a reserva de sócios e 
terceiros", analisa o pre-
sidente do Resan, José 
Camargo Hernandes.
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Nas lojas de 
conveniência, 
o impacto foi 

ainda maior. Com fun-
cionamento limitado, 
atendendo somente por 
delivery ou drive-thru, 
as lanchonetes declara-
ram diminuição de pelo 
menos 60% nas vendas 
durante a pandemia.

Para 66,7% dos entre-
vistados, a queda regis-
trada, em média, nas 
vendas ficou entre 60% 
e 70%. Já para 33,3% 
dos empresários, as 

perdas foram superiores a 
70%.
Todos os estabelecimen-
tos precisaram demitir 
funcionários no período 
e, além disso, 33% sus-
penderam os contratos de 
trabalho de pelo menos 
seis trabalhadores.  Outros 
33% utilizaram a redução 
de jornada e salário (com 
predominância de 25% do 
valor pago ao trabalhador). 
Ambas medidas já esta-
vam previstas na Medida 
Provisória 936, apresenta-
da pelo Governo Federal e 
que teve efeito estendido.

A empresa optou pela 
prorrogação do 

pagamento de tributos?

Entretanto, apesar de 
não ter aderido a con-
tratos de empréstimos, 
boa parte dos em-
presários prorrogou o 
pagamento de tributos.
Conforme o gráfico 
abaixo, 57,6% dos 
empresários não pre-
cisaram adiar o paga-
mento de impostos. 
Outros, no entanto, op-
taram por essa opção.
De acordo com a 
pesquisa, 23,7% dos 
entrevistados poster-
garam o pagamentos 
de impostos em todas 
as esferas (federal, 
estadual e municipal). 
Outros 15,3% atrasa-
ram apenas tributos 
federais.

Lojas de conveniência têm 
impacto ainda maior
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Pandemia tem efeitos no quadro de funcionários

Segundo pesquisa, 37% dos postos precisaram 
desligar empregados 

A crise econômica provocada 
pela pandemia de covid-19 
teve efeitos colaterais 

também no quadro de funcioná-
rios das empresas. Segundo a 
pesquisa realizada pelo Resan, 
37,3% das empresas precisaram 
demitir empregados. Dessas, 
86,4% desligaram até cinco fun-
cionários, 9,1% demitiram entre 
6 e 10 trabalhadores e 4,5% das 
empresas desligaram entre 21 e 
30 funcionários.
Mesmo com a vigência à época da 
MP 936 – que já permitia a sus-
pensão do contrato de trabalho e 
a redução de jornada e salário – a 
maioria dos revendedores não 
adotou as medidas nos primeiros 
meses da pandemia.
Segundo o levantamento, apenas 
30,5% dos empresários reduziram 
a jornada de trabalhadores pela 
metade e outros 5,1% diminuíram 
em 25%.
Quanto à suspensão de contra-
tos, a medida foi adotada por 
15,3% dos entrevistados. Desses, 
13,6% suspenderam contratos na 
área operacional e 1,7% no setor 
administrativo.

A empresa optou pela suspensão de  
contratos de trabalho?

Quantos funcionários foram demitidos?
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As prioridades do 
setor devem con-
tinuar as mesmas 

no Brasil pós-coronavírus. 
A pesquisa realizada pelo 
Sindicombustíveis Resan 
entre os dias  03 e 26 
de junho perguntou aos 
associados: “Além das 
dificuldades provocadas 
pela pandemia do novo 
coronavírus e da necessi-
dade de retomada 
das vendas, quais 
outras demandas 
você gostaria de 
ver encaminhada 
ao Poder Público 
através do sindica-
to?” Para a maioria 
dos entrevistados, 
a redução da car-
ga tributária e a 

desoneração da folha de 
pagamento estão no topo 
da lista.
De acordo com o presi-
dente do Resan, José Ca-
margo Herandes, a partici-
pação dos associados na 
pesquisa foi fundamental. 
"Graças a participação 
dos associados, tivemos 
a certeza de que estamos 

no caminho certo. Conti-
nuaremos empenhados 
na luta pela Reforma 
Tributária e também pela 
diminuição dos encargos 
trabalhistas, outro pleito 
legítimo da categoria. Jun-
to aos demais sindicatos 
do setor continuaremos 
levando essas demandas 
ao Poder Público", afir-
mou Hernandes.

Reforma tributária

Desoneração da  
folha de pagamento
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CORONAVÍRUS

Com o avanço do 
novo coronavírus 
em todo o País, 

casos suspeitos e confir-
mados de covid-19 estão 
surgindo de forma cada vez 
mais frequente nas em-
presas. Por isso, se algum 
funcionário estiver com 
suspeitas de ter a doença, 
é essencial que o emprega-
dor tome medidas urgentes 
para preservar a saúde de 
todos.
Em primeiro lugar, é es-
sencial observar se os 
trabalhadores apresentam 
alguns dos sintomas da 
pandemia, como falta de 
ar, tosse e febre alta. Em 
caso positivo, a medida 
mais adequada a se fazer 
é orientar o funcionário a ir 
procurar atendimento mé-
dico (preferencialmente a 
distância, sem ir ao hospi-
tal) e fazer o teste. 
Seguramente, vão ocorrer 
casos de covid-19 nas em-
presas, mas seguir algumas 

orientações ajudará a mini-
mizar o número de conta-
minados, evitando surtos.
Durante webinar realiza-
da pela Labormed Saúde 
Ocupacional no final de 
junho, o médico José Edu-
ardo Dias Cardoso afirmou 
que é importante gerenciar 
os casos, ou seja, identifi-
car entre a sua população 
de trabalhadores aqueles 
que estão com covid-19, 
porém são assintomáticos 
(mas podem transmitir para 
outras pessoas), e identifi-
car o mais precocemente 
possível aqueles que estão 
doentes entre os trabalha-
dores e têm poucos sinto-
mas, ainda nos primeiros 
dias da doença.
Para isso, é recomendável 
a medição diária da tem-
peratura corporal antes de 
iniciar o expediente.
“Os funcionários sintomá-
ticos devem ser encami-
nhados para atendimento 
médico. O ideal é que seja 

feito um teleatendimento 
(clínico à distância), segui-
do de um isolamento de 14 
dias, com monitoramento. 
Além disso, é preciso ma-
pear por onde esse traba-
lhador andou na empresa 
e com quem teve contato 
próximo”, esclareceu o 
especialista, lembrando 
que é importante preservar 
a identidade do funcionário 
nesse momento.
“Dependendo do contato 
que ele teve com outro 
funcionário, este colega 
também precisará fazer 
exame. A realização dos 
testes não é obrigatória, 
mas é recomendável”, 
orienta Cardoso. 
Os trabalhadores com sus-
peita devem ser afastados 
por um período de quator-
ze dias, caso não tenham 
sido testados e avaliados 
por um médico. Caso 
realizem o teste e o exame 
resulte em negativo, po-
dem voltar ao trabalho. 

Suspeita de covid-19 na  
empresa. O que fazer?
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Ações Resan/junho
30Assembleia Geral Ordinária do 
Resan para aprovação das contas do 
exercício anterior, por videoconferência;

19 Reunião de direto-
ria, feita por videoconfe-
rência

ASSEMBLEIA

O Sindicombustíveis 
Resan realizou, 
em 30 de junho, 

Assembleia Geral com os 
associados de forma virtu-
al pela primeira vez.
Durante a reunião, o Con-
selho Fiscal do Resan e 
os demais participantes 
aprovaram as contas de 
2019 do sindicato e decidi-
ram estender a redução 
em 50% do valor da men-

Associados aprovam prestação de contas e 
prorrogação de desconto na mensalidade de julho

salidade associativa a ser 
cobrada neste mês de julho, 
como já havia feito nos me-
ses de abril, maio e junho.
Ficou decidido também 
que a diferença acu-
mulada nesses últimos 
quatro meses, devido ao 
desconto praticado pelo 
Resan deverão ser pagas 
em dez parcelas iguais a 
partir de setembro próx-
imo, acrescidas às men-

salidades associativas. 
"É fundamental fortalecer 
o associativismo para 
que nossa classe passe 
por mais essa crise com 
representatividade diante 
dos órgãos reguladores e 
fiscalizadores. Continuem 
conosco, desse esforço 
coletivo sairemos mais 
fortes", afirmou o presiden-
te do Resan, José Camar-
go Hernandes.
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Um brinde a você!

16 Sigueco Hashimoto 
Auto Posto Ouro Ver-

de Sete Barras - Sete Barras  
 

17 Roberto Salgado 
Antunes

AP Portal do Gonazaga - 
Santos

19 Rodrigo Ferramenta 
Malta Ferrari 
Posto Fazenda Caribó - Itariri

20 Daniel de Sousa e 
Vilhena

AP Linda Iguape - Iguape

22 José Luiz Villamarim 
Gomez 

AP Espumas - Santos
 

23 Raphael Araújo 
Amaral

AP Tamburello - Santos

25 Edna Benissi Fer-
nandes

Fase Quattro Comércio de 
Combustíveis - Juquiá 

26 Khalil T. Cezare Bru-
nelli Santos Abdalla

Comercial Alvorada Center - 
Santos
Klareando Loja de Conveni-
ência - Santos

02 Maria Cristina Gonçal-
ves

Auto Posto Ferry Boat - Santos

Marli Monteiro Diogo 
Auto Posto Di Mônaco - Praia 
Grande

03 Amilcar Antônio do Rio
Rede Clean Car - Santos

Miguel Freitas de Pinho
Auto Posto Leãovip - Santos

05 Carlos Alberto Sansero
C.C.R.S. Auto Posto - 

São Vicente

JULHO
2ª QUINZENA 28 Sueli Rodriguez Lopez

 Auto Posto Pariquera-açu

Maria Fernanda N. Estevez 
Estevez & Estevez Com. Serv. 
Automotivos - Santos
   

31Keyla Lopes da Silva 
Lemos

Auto Posto Fórmula 3 - Santos

Maria Goretti Domingues Lopez
Auto Posto Lunar - Santos
Auto Posto Santour - Santos
Posto Gaivota - Santos

AGOSTO
1ª QUINZENA

05 Luiz Francisco Albertin
Auto Posto Real de Cajati - Cajati 

06 Diego Enriquez Dominguez
Mafadi Comércio de Produ-

tos Automotivos - Santos 
 

07 Ivone Soares Manssini
Auto Posto Porto Guarujá - 

Guarujá

10Patrícia Paula de Oliveira
AP Portal do Gonzaga - San-

tos
   

12 Ilse Rita Pasini Ongarato
Auto Posto de Serviços Ja-

cupiranga - Jacupiranga
Auto Posto de Serviços Ilse - Cajati

13 Carlos Eduardo Caruso 
Costa Pinto

Auto Posto Rede Personalytte - 
Praia Grande

Rubens Albino Neto
Auto Posto Bertioga - Bertioga
   

15 Ana Paula de Vasconcelos 
Maia

Novo Portal do Guarujá Auto Posto 
- Guarujá

Juan Alfredo Rodriguez
Marinas Nacionais - Guarujá

Laurinda da Conceição dos Anjos 
Pereira
Sorocotuba Auto Posto - Guarujá



EMPREGO E RENDA

  

1
A BR Distribuidora recebeu, no 
final de junho,  da Agência Na-
cional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP), autorização para 
exercer atividade de comercialização de 
gás natural em todo o território nacional, 
mediante contratos registrados na pró-
pria entidade. A autorização, já em vigor, 
alinha-se ao plano estratégico da BR, 
que busca estar preparada para ofere-
cer a forma de energia que venha a ser 
escolhida pelos seus clientes. 

PIX 4 O Governo Federal editou o 
decreto que amplia o prazo 
do programa que permite a 

redução de jornada e de salário e 
a suspensão de contratos de traba-
lho, medidas que foram anunciadas 
em meio à pandemia do novo coro-
navírus como forma de evitar uma 
perda maior de empregos. A MP 
936, que foi sancionada no início de 
julho e transformada em lei, previa 
a suspensão dos contratos de tra-
balho por até dois meses e a re-
dução da jornada e de salários em 
até 70% por até três meses. Com 
o decreto, fica permitida a redução 
da jornada e do salário por mais 30 
dias, completando quatro meses 
(120 dias).

3 
O Banco Central estabeleceu os 
procedimentos exigidos para a 
adesão de bancos e fintechs ao 

arranjo de pagamentos instantâneos, 
conhecido como PIX. Os procedimentos 
estão valendo desde junho. A regra de-
termina que os interessados, ou os que 
farão obrigatoriamente parte do arranjo, 
concluam cadastro no Bacen e passem 
por homologação. Se tudo correr confor-
me o previsto, o Bacen espera lançar o 
PIX em novembro deste ano. O sistema 
será gratuito para pessoas físicas e per-
mitirá  saque por meio das lojas da rede 
varejista.

FIQUE LIGADO

GÁS NATURAL 
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2 
O Senado deve destinar mais 
R$ 20 bilhões para empréstimos 
por meio do Pronampe (Progra-

ma Nacional de Apoio às Microempre-
sas e Empresas de Pequeno Porte). A 
liberação de recursos foi acertada com 
a equipe econômica do Governo e caso 
a medida seja aprovada, o Pronampe 
terá R$ 35,9 bilhões em recursos. Ban-
co do Brasil, Caixa e Itaú Unibanco já li-
beraram R$ 13 bilhões em empréstimos 
por meio do programa. Com isso, os 
três bancos já emprestaram quase 82% 
dos R$ 15,9 bilhões do programa para 
MEIs, micro e pequenas empresas. 

LINHA DE CRÉDITO




