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Está difícil ser otimista nestes tem-
pos tão sombrios pelo qual estamos 
passando. É triste assistirmos e 

lamentarmos a morte de mais de 300 mil 
pessoas e vermos sobrepor-se interesses 
políticos ideológicos  às necessidades da 
população.

Mas esta é, infelizmente, a realidade so-
bre a qual devemos nos debruçar e refletir 
com profundidade, para não reincidirmos 
nos erros das escolhas dos que governam 
nossas vidas, pessoais e empresariais.

Representamos categorias econômicas 
essenciais para o fluir estável do cotidiano 
da vida em sociedade.

Reverenciamos o trabalho e a dedicação 
dos profissionais de saúde, que de fato 
merecem ser alçados a categoria de he-
róis, mas, esses profissionais precisam 
abastecer seus veículos em nossos postos 
e adquir produtos em nossas lojas de con-
veniência. Às vezes desesperados, moto-
ristas trazem em seus veículos enfermos 
ou  a si próprios a caminho de hospitais.

Por isso também somos importantes, nos-
sos colaboradores são importantes, todos 
somos importantes. É o momento de ser-

mos incondicionalmente solidários!

Contudo, mesmo com limitações, restri-
ções, lockdown etc, não podemos capitu-
lar. Na vida em comunidade somos todos 
interdependentes! Mas, enquanto isso a 
burocracia não nos dá trégua.

Com tantas prioridades, a revenda se vê 
às voltas com mais uma atribuição, mais 
uma determinação a cumprir: o Decreto nº 
10.634/2021, o famoso painel de tributos.

O Sindicombustiveis Resan, junto com a 
Fecombustíveis e outros sindicatos da re-
venda, tem atuado firmemente no sentido 
de questionar essa determinação. Temos 
relatos de fiscalização de Procons, ANP e 
suas consequências, e para isso damos 
o suporte necessário a nossa empresas 
associadas. Saibam que podem sempre 
contar conosco.

Nesta edição de Postos & Serviços des-
tacamos o papel das mulheres como em-
preendedoras. Acompanhe também uma 
matéria especial sobre a implantação de 
carregadores para carros elétricos em pos-
tos associados do Vale do Ribeira. 

Boa leitura e até mês que vem!

EDITORIAL
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TENDÊNCIA

FUTURO ELÉTRICO
Após parceria com empresa de energia, postos passarão a 

oferecer serviço de recarga

Os veículos 
elétricos come-
çam a marcar 

presença no mercado 
brasileiro, seguindo 
uma tendência mun-
dial, mas a disponibi-

lidade de infraestrutura 
de recarga é um dos 
desafios para realmente 
viabilizar essa inova-
ção para os motoristas. 
A frota no Brasil vem 
aumentando. Hoje, são 
mais de 42 mil unidades 
entre elétricos e híbri-
dos, chegando a 1% do 
mercado nacional.
Por conta desse cená-
rio, postos e empresas 
de energia elétrica es-

tão cada vez mais se 
preparando para aten-
der esse público, princi-
palmente em rodovias. 
No Vale do Ribeira, por 
exemplo, pelo menos 
dois postos estão pres-
tes a inaugurar os pri-
meiros pontos de recar-
ga da região, através 
de uma parceria com 
a EDP Brasil, que está 
instalando carregadores 
rápidos e ultrarrápidos 
nas unidades Petropen 
(na cidade de Parique-
ra-Açu) e Buenos Aires 
(em Registro), ambas 
da Rede Graal localiza-
das às margens da Ro-
dovia Regis Bittencourt 
(BR-116).
A startup de mobilidade 
Tupinambá calcula que 
existam no Brasil em 
torno de mil pontos de 
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carregamento, quase 
metade deles está em 
locais públicos, como 
rodovias, shopping cen-
ters e lojas de conveni-
ência.
“Existe uma demanda 
dos clientes e, por isso, 
há cerca de um ano 
assinamos esse contra-
to com a EDP, que deve 
concluir a instalação em 
breve desses equipa-
mentos no corredor São 
Paulo-Curitiba”, conta o 
gerente de expansão da 
Rede Graal, Nivaldo Ari 
Nogueira Júnior. Segun-
do ele, a rede já insta-
lou também pontos de 

recarga há pelo menos 
seis anos no corredor 
São Paulo-Campinas 
através de uma parceria 
com a CPFL.

“O trecho de rodovia en-
tre São Paulo e Curitiba 
é muito importante e 
onde circulam veículos 
elétricos. As pessoas já 
vinham pedindo isso há 
algum tempo. No Petro-
pen, chegamos a colo-
car uma tomada ao lado 
da bomba, com toda 
segurança, mas demo-
rava cerca de quatro 
horas para recarregar, 
agora esses novos equi-
pamentos da EDP po-
derão recarregar em até 
15 minutos (com 100Km 
de autonomia)”, explica 
o executivo.
“Em postos de rodovia, 

Calcula-se que 
existam no Brasil 
em torno de mil 
pontos de carre-
gamento, quase 

metade deles está 
em locais públicos, 

como rodovias, 
shopping centers  

e lojas de  
conveniência.

Graal Petropen, no Vale do Ribeira, se 
prepara para inaugurar ponto de recarga 

feito pela EDP.
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a recarga não pode ser 
muito lenta, porque o 
usuário vai estacionar, 
consumir na loja, mas 
ele não quer ficar para-
do mais que 30 minu-
tos”, analisa Nogueira 
Júnior. Ele afirma que, 
pelo menos neste pri-
meiro momento, não 
haverá cobrança pela 
recarga.
“Já há regulamentação 
da Aneel (Agência Na-
cional de Energia Elétri-
ca) para a cobrança de 
recarga, mas os postos 
não podem cobrar pela 
energia, pois isso é uma 
prerrogativa das con-
cessionárias de energia 
elétrica. Então podemos 
cobrar pelo serviço, o 
tempo de uso da vaga 
de estacionamento, por 

De acordo com Noguei-
ra Júnior, o custo médio 
de cada recarga para 
o posto é de R$ 20,00, 
variando em função da 
tarifa de cada conces-
sionária e dependendo 
também da carga de 
bateria do veículo. O 
executivo, neste primei-
ro momento, acredita 
que serão realizados 
cerca de 40 a 60 abas-
tecimentos por mês.
Projeto da EDP
“A EDP quer assegurar 
aos motoristas de au-
tomóveis elétricos uma 
experiência de recarga 
rápida e segura. Por 
isso, estamos mui-
to contentes em ter a 
Rede Graal como par-
ceira neste projeto e em 
outros pontos de recar-

O projeto da EDP e 
ajudará a formar a 

maior rede de  
carregadores  

ultrarrápidos da 
América do Sul, 
com a instalação 

de 30 novas  
estações de  

recarga  
ultrarrápida ao 

longo de três anos, 
cobrindo todo  
o estado de  
São Paulo.

exemplo. Mas neste 
momento, a diretoria da 
Graal entendeu que esse 
serviço seria um diferen-
cial e estaríamos saindo 
na frente”, avalia ele.
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ga que instalaremos ao 
longo do próximo ano”, 
afirma Nuno Pinto, head 
de Mobilidade Elétrica e 
Negócios B2C da EDP 
no Brasil.

Segundo Nuno, a frota 
elétrica no Brasil au-
mentou mais de 60% 
entre 2019 e 2020. “O 
número de carregamen-
tos nos nossos postos 
públicos têm aumenta-
do e as empresas têm 
contribuído para esse 
crescimento. A frota 

da EDP, por exemplo, 
será 100% elétrica até 
2030. E não somos só 
nós, muitas empresas 
têm assumido esse 
compromisso. Os pas-
sos no Brasil têm sido 
cada vez mais largos. 
Na Europa, as expecta-
tivas foram superadas 
e acredito que no Brasil 
será a mesma coisa”, 
afirma o executivo da 
EDP.

Nuno explica que o 
investimento para ins-

talação de pontos de 
recarga depende de 
vários fatores, mas há 
instalações a partir de 
R$ 10 mil.

“Nós fazemos uma vi-
sita técnica para saber 
qual a necessidade, 
que tipo de veículos o 
local atende, que tipo 
de instalação já exis-
te, se suporta a estru-
tura etc. Daí fazemos 
o orçamento e a en-
trega da obra”, conclui 
Nuno.

Caraguatatuba: outros pontos 
de recarga estão sendo instala-

dos no Estado de São Paulo
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TECNOLOGIA

A imposição de 
normas mais res-
tritivas de distan-

ciamento social devido à 
pandemia afetou empre-
sas em todo o País, que 
tiveram que adaptar ro-
tinas de trabalho e pas-
saram também a cumprir 
seus compromissos a 
distância.
Agora, com grande parte 
de transações comerciais 
sendo feitas pela internet, 
torna-se cada vez mais 

importante a certificação 
digital. 
“O certificado digital é 
um documento obriga-
tório para as empresas 
se comunicarem com o 
governo, pois é a ma-
neira através da qual a 
empresa se identifica, 
via internet, ao enviar as 
obrigações contábeis, 
e-social e demais obriga-
ções junto ao governo”, 
explica Thiago de Olivei-
ra Castro, proprietário da 

A.R. Oppus, autoridade 
de registro conveniada 
ao Resan para a emissão 
de certificados digitais. 
Durante esse período de 
pandemia, as validações 
para emissão do docu-
mento, que antes eram 
feitas apenas presencial-
mente, agora podem ser 
realizadas por delivery ou 
videoconferência. Os as-
sociados do Resan têm 
10% de desconto para 
a validação de qualquer 

Certificação digital em tempos de pandemia
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certificado digital, seja 
para pessoa física ou 
jurídica.
“Como a certificação é 
essencial, não paramos 
de trabalhar durante a 
pandemia e tivemos que 
nos adaptar à nova re-
alidade, tomando todos 
os cuidados necessários 
para nossos colaborado-
res e clientes. A grande 
adaptação para essa 
fase foi a regulamenta-
ção do atendimento por 
videoconferência para as 
validações dos certifica-
dos digitais. Com essa 
modalidade de validação, 
podemos fazer o atendi-
mento em qualquer lugar 
do planeta com acesso à 
internet a qualquer mo-
mento”, conta ele.
Castro explica que a 
validação por videocon-
ferência pode ser feita 
para todos que tenham 
Carteira Nacional de Ha-
bilitação (CNH) ou cadas-
tro biométrico na base 
de dados. Para saber 
se possuem o cadastro, 
basta entrar em contato 
com a certificadora atra-
vés de um dos canais 

disponíveis no site www.
aroppus.com.br ou pelo 
WhatsApp (13) 99685-
6080 
De acordo com a neces-
sidade da empresa, o 
cliente pode escolher a 
validade do certificado 
(que varia de 1 a 5 anos) 
e também se será arma-
zenado em cartão, token 
ou no computador. Se-
gundo o proprietário da 
A.R. Oppus, o certificado 
digital mais procurado 
pelos clientes é o mode-
lo A1, válido por 1 ano e 
armazenado no computa-
dor.
“Dentre os benefícios do 
certificado digital, pri-
meiro está a questão de 
segurança. Um exemplo 
clássico é a possibilidade 
de a empresa monitorar 
a emissão de notas ficais 
emitidas de outras em-
presas para o seu CNPJ,  
pois através do certifi-
cado digital é possível 
saber quem está emitin-
do uma nota para outro 
CNPJ. Com isso, pode-
mos evitar problemas de 
fraudes contra o CNPJ, 
principalmente no setor 

financeiro. Outra vanta-
gem é a diminuição da 
emissão e manuseio de 
papéis de um modo ge-
ral. Quanto à emissão de 
notas ficais, não é mais 
necessária a confecção 
de talões de notas, bem 
como a guarde de notas 
ficais físicas, visto que 
as mesmas transitam na 
esfera eletrônica”, conta 
Castro.
“Com o certificado digi-
tal conseguimos assinar 
documentos eletronica-
mente, através de nosso 
portal de assinaturas, 
com validade jurídica, em 
qualquer parte do planeta 
com acesso à internet. 
Então, muitos documentos 
do dia a dia das empre-
sas, como contratos com 
clientes, documentos de 
RH com os colaboradores, 
contratos de locações, e 
outros documentos podem 
ser assinados sem um do-
cumento físico impresso. 
Esse documento pode ser 
assinado eletronicamen-
te com validade jurídica, 
sem emissão de papel e 
a guarda feita do arquivo 
eletrônico”, conclui ele.
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A Prefeitura de Santos 
sancionou, no últi-
mo dia 18 de mar-

ço, a Lei Complementar 
1.114/21, que permite aos 
postos de combustíveis da 
cidade a explorar a ativida-
de de estacionamento em 
suas dependências.
Esse é mais um pleito da re-
venda que foi atendido após 
ação do Sindicombustíveis 
Resan junto ao vereador 
Carlos Teixeira Filho, autor 

do projeto aprovado na 
Câmara Municipal que pro-
pôs a alteração no Código 
de Posturas do Município. 
“Trata-se de mais um 
serviço que os postos 
poderão oferecer aos 
seus clientes. Por mais de 
um ano, acompanhamos 
na Câmara Municipal a 
tramitação desse projeto, 
agora vitorioso, em be-
nefício dos revendedores 
santistas. Em nome dos 

nossos associados, agra-
decemos à toda Câmara 
de Santos, em especial ao 
vereador Cacá Teixeira”, 
comemorou o presidente 
do Resan, José Camargo 
Hernandes.
Ao lado, a íntegra da refe-
rida Lei Complementar.
O departamento jurídico 
do Resan está à disposi-
ção dos postos que dese-
jarem explorar o serviço 
de estacionamento.

SERVIÇO Postos de Santos podem  

explorar estacionamento

Atuação do Resan junto ao Legislativo foi essencial para elaboração de projeto
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Ações Resan/ 
fevereiro

09 Entrevista para o 
telejornal Thathi Ci-
dades, da TV Thathi 
Band Litoral;

09 Reunião da Câma-
ra Ambiental do Co-
mércio de Derivados 
do Petróleo da Cetesb, 
através de videoconfe-
rência;

10 Entrevista para o 
Jornal Enfoque - Ma-
nhã de Notícias, do 
canal  Boqnews TV;

11 Participação no 
Programa Ponto de 
Vista com Edgar Botu-
rão, da TV Santa Cecí-
lia, em Santos;

22 Entrevista para 
o Jornal A Tribuna de 
Santos.

Abaixo, a íntegra da Lei Complementar 
1.114/2021, que alterou o Códifo de Posturas do 

Município de Santos.
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As mulheres têm 
ganhado cada 
vez mais espaço 

e força no setor de em-
preendedorismo. Da-
dos da última Pesquisa 
Nacional por Amostra 
de Domicílios Contínua 
(PNADC), realizada 
pelo IBGE, mostram que 
cerca de 9,3 milhões de 
mulheres estão à frente 
de negócios no Brasil e 
que, em 2018, elas já 

eram 34% dos “donos 
de negócio”.
Segundo o GEM (Global 
Entrepreneurship Mo-
nitor), que é a principal 
pesquisa sobre empre-
endedorismo no mundo, 
com dados de 49 paí-
ses, o Brasil ficou em 
sétimo lugar no ranking 
de proporção de mu-
lheres à frente de em-
preendimentos iniciais, 

ou seja, aqueles com 
menos de 42 meses de 
existência.
"Nas últimas décadas, 
houve uma projeção 
muito forte da mulher 
no mercado de trabalho 
e agora ela vem ga-
nhando espaço também 
dentro do empreende-
dorismo", avalia Priscilla 
Veríssimo Pimentel, 
gestora de Projetos no 

MÊS DA MULHER

Empreender 
é com elas!
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Sebrae-Baixada San-
tista e coordenadora do 
programa Sebrae Delas 
na região.
"A mulher não é mais 
vista apenas como dona 
de casa e aos poucos 
ela vem conquistando 
seu espaço. Em plena 
pandemia, houve um 
aumento de 40% em em-
preendedorismo femini-
no e 49% dessas mulhe-
res empreendeoras são 

vistas como chefes de 
domicílio, sendo a prin-
cipal fonte de renda em 
casa", afirma Priscilla, 
citando pesquisa reali-
zada em fevereiro deste 
ano pelo Sebrae-SP.
Na Baixada Santista e 
Vale do Ribeira, o setor 
de combustíveis ainda 
possui uma representa-
tividade feminina baixa, 
mas igualmente impor-
tante. 

"Nas últimas 
décadas, hou-
ve uma proje-
ção muito for-
te da mulher 
no mercado 
de trabalho e 
agora ela vem 
ganhando es-
paço também 
dentro do em-
preendedoris-
mo"

Priscilla Pimentel
Gestora no Sebrae-SP
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Nascida no Vale do Ri-
beira, a empresária Alzi-
ra Pontes é uma delas. 
À frente do Auto Posto 
Laridany (localizado em 
Miracatu) e o Posto de 
Combustíveis Vale (em 
Jacupiranga), ela co-
manda 20 funcionários e 
conta, nesta entrevista à 
Revista Postos & Servi-
ços, como começou sua 
relação com o setor.
Postos & Serviços - 
Como começou sua 
história/relação com os 
postos de gasolina?
Alzira Pontes - Minha 
história como dona de 
posto de gasolina come-
çou em 1994, quando eu 
e meu ex-marido compra-
mos o primeiro posto de 
combustíveis. Na época, 
eu era professora e aos 
finais de semana cuidava 
da parte financeira, con-
ferência do caixa... Foi aí 
que me apaixonei. Deixei 
o Magistério e assumi 
por tempo integral o Fi-
nanceiro do posto. Após 
a separação, fiquei com 
o Auto Posto Laridany 
(Miracatu) e o Posto Vale 
em Jacupiranga, inau-
gurado em 2015, que eu 

construi desde a primeira 
pedra. Além da pista, os 
dois postos possuem loja 
de conveniência e troca 
de óleo.
Postos & Serviços - O 
setor de combustíveis 
ainda é majoritariamen-
te masculino. Como é 
ser mulher no comando 
de um posto? Há ainda 
barreiras ou preconcei-
tos? 
Alzira Pontes - Concordo 
que o posto de gasolina 

é majoritariamente mas-
culino, mas nunca vivi 
nenhum preconceito por 
ser mulher. Sempre com 
foco, objetividade, deter-
minação e muita garra 
conquistamos tudo. 
Postos & Serviços - 
Quais as principais difi-
culdades em ser mulher 
no setor de combustí-
veis?
Alzira Pontes - A maior 
dificuldade é o momento 
atual econômico que vi-
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vemos e não vejo nenhu-
ma dificuldade, por ser 
mulher, em administrá-lo. 
Ao contrário, há muito 
respeito e admiração pe-
los colegas, inclusive pelo 
meu marido que é con-
tador e trabalha comigo. 
Sou bacharel em Direito 
e cautela e prevenção me 
definem na administra-
ção.
Postos & Serviços - 
Quais as principais van-
tagens em ser mulher 
no setor de combustí-
veis?
Alzira Pontes - A   vanta-
gem em ser mulher é não 
ter orgulho em perguntar, 
errar, corrigir. Estamos 
sempre buscando e nos 
aperfeiçoando sempre. 
E o que nos define é a 
determinação, a perseve-
rança e a sensatez.
Postos & Serviços - Há 
mais mulheres da fa-
mília a quem a senhora 
ensina sobre como ad-
ministrar o posto? Pre-
vê mais mulheres neste 
setor no futuro?
Alzira Pontes – Atual-
mente, tenho mulheres 
que me ajudam. Minha 

irmã é gerente da loja 
de conveniência e uma 
guerreira também. Pos-
to de combustíveis é o 
reduto masculino, mas 
as mulheres estão cada 
vez mais tomando seu 
espaço. Mulheres acre-
ditem na sua força, na 
sua capacidade de fazer 
e acontecer, não queiram 
ser iguais ou melhores 
que alguém, seja apenas 
você e ignore qualquer 
ato fora do seu contexto. 
O que vence a adversida-
de e o preconceito é a ati-
tude, a maneira de como 
o tornamos importante ou 
não. 
Postos & Serviços - 
Qual seu principal dese-
jo para o setor de com-
bustíveis?
Alzira Pontes - Estamos 
passando por um mo-
mento econômico que 
está afetando a classe 
da revenda. Hoje somos 
os vilões na internet e na 
mídia. A luta é diária para 
conquistar clientes e nos-
so respeito. Como toda 
revendedora, espero que 
algo seja feito, no mo-
mento estamos apenas 
sobrevivendo.

"A   vantagem 
em ser mulher 
é não ter or-
gulho em per-
guntar, errar, 
corrigir. Esta-
mos sempre 
buscando e nos 
aperfeiçoan-
do. E o que nos 
define é a de-
terminação, a 
perseverança e 
a sensatez."

Alzira Pontes
Empresária
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No último dia 26 de mar-
ço, o Ibama publicou 
a Instrução Normativa 

(IN) n˚ 04/2021, que prorrogou 
até 29 de junho de 2021 o pra-
zo regular para a entrega do 
Relatório Anual de Atividades 
Potencialmente Poluidoras 
(RAPP) de 2021 (ano-base 
2020).

A medida tem como objetivo 

MEIO AMBIENTE

atenuar eventuais obstáculos 
impostos pela pandemia de 
covid-19 ao cumprimento das 
obrigações de cidadãos e em-
presas junto à Administração 
Pública.

A entrega do relatório até 29 
de junho de 2021 não afetará 
a emissão do Certificado de 
Regularidade junto ao Cadas-
tro Técnico Federal de Ativida-

des Potencialmente Poluidoras 
ou Utilizadora de Recursos 
Ambientais (CTF/APP).

A prorrogação estabelecida 
pela IN Ibama n˚ 04/2021 se 
refere exclusivamente ao 
RAPP de 2021 (ano-base 
2020). As datas de pagamen-
to da Taxa de Controle e Fis-
calização Ambiental (TCFA) 
não foram prorrogadas.

Entrega do RAPP prorrogada



POSTOS & SERVIÇOS  |  17

Samuel de Carvalho 
Gerente de Postos e 

Conveniência da Linx

Postos para além de combustíveis:  
é preciso encantar o cliente

ARTIGO

Qualidade da gasolina, diversos tipos de 
combustíveis e influência de fatores econô-
micos na variação de preços são algumas 

das inúmeras particularidades que tornam o varejo de 
postos um dos mais dinâmicos do setor. Não há muito 
tempo, o valor por litro de combustível e bandeira do 
posto eram os principais fatores determinantes para 
que o consumidor decidisse onde abastecer.

A pandemia evidenciou a mudança do consumidor 
para um olhar mais atento à experiência do que mar-
ca ou custo. É claro que o preço ainda é importante, 
mas há uma série de fatores que surgiram diante 
desse novo comportamento e passam a se combinar 
no momento de decisão. Para postos, isso significa 
transformar o ambiente para além de um lugar onde 
as pessoas abastecem o carro. A jornada de compra, 
hoje, vale tanto quanto as cifras por litro, e o cliente 
espera ter praticidade, se sentir único, valorizado e, 
claro, bem atendido.

Com menos movimento nas ruas devido ao isolamen-
to social, o varejista de combustível começa a acele-
rar os próximos passos a fim de impulsionar vendas, 
rentabilizar o negócio e fidelizar o cliente. Para se 
preparar, três frentes estratégicas são primordiais: 
preço de combustível, programa de benefícios e hub 
de facilidades.

O primeiro é fundamental para que os outros pilares 
possam acontecer, já que está relacionado à es-
sência do negócio. O dono do estabelecimento tem 
pouca margem para reduzir os valores nas bombas 
em si, mas é preciso pensar em toda a experiência 
de abastecimento, do momento em que o cliente 
para na bomba, com um atendimento diferenciado 
que o acolha, até a variedade de formas de paga-

mentos e pequenas praticidades como pagar sem sair 
do carro.

Para atrair o consumidor sem onerar o caixa, vale conside-
rar o segundo pilar, de programa de benefícios, com par-
cerias de cashback ou pontos por abastecimento. Oferecer 
essas vantagens é uma forma importante para a retenção 
e fidelização de clientes, além de proporcionar uma base 
de clientes para o varejista. O cadastro de clientes, por 
sinal, é uma boa oportunidade para o varejista de combus-
tíveis que mantem essa base organizada e nutrida. A partir 
de um cadastro simples, por exemplo, é possível entender 
o padrão de consumo do cliente e oferecer promoções 
personalizadas, como descontos para os itens que ele 
mais consome ou brindes de troca de óleo. Os programas 
de benefícios podem ajudar, inclusive, nos gargalos que o 
proprietário não tem tanto controle, driblando a variação de 
preços e oferecendo vantagens significativas para o cliente.

Para finalizar, é preciso ser um hub de facilidades. A ideia 
aqui é estimular o cliente para aproveitar o momento do 
abastecimento do veículo para consumir outros serviços, 
como comprar um produto na farmácia, garantir os ingre-
dientes para a receita do jantar no minimercado, deixar as 
roupas na lavandeira ou até mesmo verificar o óleo. Quan-
to maior e melhor estruturado for esse espectro de comér-
cios e comodidades anexadas ao posto, mais o cliente 
vai olhar para aquele espaço como um facilitador da sua 
rotina, unindo diversos itens de desejo em um único lugar.

É inegável que o preço do combustível sempre terá rele-
vância. Mas, esses valores se misturam a esses outros 
quesitos da jornada de compra e influenciam a decisão 
entre um posto ou outro à medida que o cliente enxerga 
uma experiência diferenciada e conveniente para seu dia 
a dia – essa, sim, é uma forma eficiente para encantar os 
clientes.
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Um brinde  
a você!

05 Marta Tavares da 
Silveira 

Rede ATM de Postos  -  
Bertioga

06André Cristiano 
Borges 

Atlântica Combustíveis - 
Santos 

07Marco Antônio 
Nunes Mendes 

Floripes da Conceição N. 
Mendes - Santos

10 Luiz Carlos Fer-
nandes Ribeiro  

Posto de Serviço Padre 
Anchieta - Bertioga

15 Ildo Dutra de Al-
meida 

Auto Posto Agenor de Cam-
pos - Mongaguá 
Auto Posto Flórida Mirim - 
Mongaguá 
Auto Posto Reobote - Itanha-
ém 
Posto Mont Mar - Mongaguá

17Oriente Minella Filho 
  

Renascer de Peruibe Posto 
de Abastecimento e Serviço - 
Peruíbe

18 André Rodriguez 
Pereira 

Auto Posto Pariquera-açu - 
Pariquera-açu

19 Nelson Gonçalves 
Pinto 

Auto Posto 7 Passos -  

ABRIL

Peruíbe

20Roberto Goiti Hashimo-
to 

Auto Posto Ouro Verde Sete Bar-
ras - Sete Barras

28Mônica Maria Fernandes 
Auto Posto Portal Tude 

Bastos - Praia Grande 
Auto Posto Xixová - Praia Grande

28Rui Márcio Leal 
Auto Posto Novos Tem-

pos - Praia Grande 
Auto Posto Delta Mar - Praia 
Grande 
Auto Posto Delta Paquetá - Praia 
Grande 
Auto Posto Delta Praia -Praia 
Grande

29Nelson Rodrigues Jú-
nior  

Auto Posto Saveiros - Itanhaém



  

1 Em função dos impactos da pandemia da 
Covid-19, o Comitê Gestor do Simples 
Nacional (CGSN) aprovou a Resolução 

CGSN nº 159, de 29 de março de 2021, que 
prorroga para o dia 31 de maio de 2021 o prazo 
para apresentação da Declaração de Informações 
Socioeconômicas e Fiscais (Defis), referente 
ao ano-calendário 2020.  A prorrogação não se 
aplica à declaração mensal realizada por meio do 
PGDAS-D,  cujo prazo de entrega está previsto no  
art. 18,  § 15-A da LC n° 123 de 14 de dezembro 
de 2006, sujeitando-se a multa por atraso na 
entrega da declaração nos termos do art. 38-A. A 
medida, que tem por objetivo diminuir os impac-
tos econômicos causados pela pandemia no 
Brasil, beneficia 5.327.347 optantes pelo Simples 
Nacional em 31/12/2020.

APOIO ECONÔMICO

3 O Governo de São Paulo apresentou, em 17 de março, um plano de apoio econômi-
co, fiscal e tarifário a bares, restaurantes, academias, salões de beleza e produção 
de eventos em todo o estado de São Paulo. O pacote prioriza estabelecimentos com 

faturamento mensal de até R$ 30 mil e prevê novas linhas estaduais de crédito, suspensão de 
tarifas de abastecimento e retomada de incentivos fiscais sobre leite e carne. O Governo de 
São Paulo autorizou a liberação de mais R$ 100 milhões para os setores mais afetados pela 
pandemia em novas linhas de crédito do Desenvolve SP e do Banco do Povo. Juntas, as duas 
instituições financeiras estaduais ofereceram R$ 2 bilhões durante a crise do coronavírus para 
suporte a empreendedores. Com o novo anúncio, micro e pequenas empresas dos segmen-
tos dos setores mais afetados terão uma linha especial de financiamento via Desenvolve SP 
no valor de R$ 50 milhões, com prazo de pagamento de 60 meses, 12 meses de carência e 
taxa de juros de 1% ao mês mais Selic, além da dispensa de Certidão Negativa de Débitos.

FIQUE LIGADO

SIMPLES PRORROGADO
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2 
A diretoria da ANP aprovou em 04/03 
a realização de consulta, seguida de 
audiência pública, sobre a minuta de 

resolução que visa criar o Programa de Moni-
toramento da Qualidade do Biodiesel (PMQ-
Bio). A iniciativa tem o objetivo de contribuir 
para a garantia da qualidade do produto ao 
longo de toda a cadeia de abastecimento.  
Em 2005, o biodiesel foi introduzido na matriz 
brasileira, com uso voluntário, e, em 2008, de 
maneira mandatória com proporção de 2%. 
Desde então, o teor de biodiesel no óleo die-
sel vem sendo ampliado gradualmente até os 
atuais 13%.  Para que a mistura do biodiesel 
ao diesel continue atendendo, com eficiência, 
ao uso proposto, a ANP decidiu implantar o 
PMQBio. O programa irá monitorar o cumpri-
mento das especificações de qualidade, com 
o objetivo de assegurar que os combustíveis 
vendidos pelos agentes econômicos aten-
dam aos limites exigidos.

PMQBio




