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Desconhecedor dos assuntos que 
envolvem o setor de combustíveis, 
mais uma vez, o presidente Jair 

Bolsonaro prestou recentemente um des-
serviço à população brasileira. No final de 
julho, em entrevista à rádio mineira Itatiaia, 
ele culpou o ICMS (Imposto sobre Circula-
ção de Mercadorias e Serviços) aplicado 
nos estados e o lucro do revendedor pelo 
aumento dos valores nas bombas.

Isso realmente só mostra que ele não acom-
panha as perdas vivenciadas pela revenda 
varejista. Ao contrário do que afirma, a mar-
gem de lucro vem diminuindo ano a ano, 
justamente devido à alta carga tributária 
existente no País e à política internacional de 
preços, que dança conforme a alta do dólar e 
os preços do barril de petróleo. 

De acordo com dados da Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e Biocombustí-
veis (ANP) divulgados pela Fecombustí-
veis, nos últimos dez anos, a margem de 
lucro nos nossos negócios caiu mais de 
40%, passando a média nacional de 14,4% 
para os atuais 9,8%. 

Foi desse mesmo modo, cheio de inverda-
des, que Bolsonaro confundiu brasileiros, no 
começo deste ano, ao afirmar que estava 

zerando os impostos federais sobre o diesel 
e incentivou consumidores a reclamar nos 
postos essa suposta isenção total. Depois de 
muita confusão registrada nos postos, foi es-
clarecido que a história não era bem assim, 
já que o biodiesel (usado obrigatoriamente 
na composição do óleo diesel) não havia 
sido isento de tributação.
A propósito, sobre o biodiesel.... mesmo 
diante das reclamações de aumento de 
preços do óleo diesel, o Governo Federal 
autorizou o aumento da mistura obrigató-
ria de 12% para os meses de setembro e 
outubro.  O percentual, que chegou a ser 
de 13% no início da pandemia, está limitado 
a 10% até agosto. Agora, a mistura voltará 
a subir e, consequentemente, o custo do 
combustível nas refinarias também. Qual o 
sentido dessa mudança neste momento? A 
pandemia ainda não acabou e o poder de 
compra do brasileiro está longe de voltar 
aos patamares pré-covid.
Novamente o Governo usa a estratégia mais 
fácil para ‘justificar’ sua incompetência no 
trato dessa questão: arranhar a imagem dos 
donos de postos no Brasil. Precisamos ser 
uma voz uníssona perante mais esses desa-
fios. Estejamos unidos, fortes e preparados.
Até mês que vem!

EDITORIAL
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REGULAÇÃO

A discussão sobre 
as mudanças no 
marco regulatório 

da revenda varejista de 
combustíveis continua 
em pauta e com debates 
aquecidos. No dia 07 
de julho, a Agência Na-
cional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustí-
veis (ANP) realizou uma 
audiência pública com 
o objetivo de obter con-
tribuições do mercado 
sobre minuta que altera 
a Resolução 41/2013, 
que regulamenta o setor.
A revisão proposta pela 
ANP prevê temas po-
lêmicos, como o fim da 
tutela da fidelidade à 
bandeira e a possibili-
dade de introdução de 
“bombas não-exclusivas” 

em postos bandeirados, 
para a comercialização 
de combustíveis forneci-
dos por qualquer distri-
buidora ou diretamente 
por usinas, caso isso ve-
nha a ser aprovado pelo 
Congresso Nacional. 
A agência propõe ain-
da mudanças pontuais 
sobre o exercício das 
atividades de TRR e de 
distribuição de combus-
tíveis líquidos. Estima-se 
que as mudanças pro-
postas pela ANP abran-
jam mais de 100 mil 
agentes econômicos.
“Mais uma vez, estão 
querendo legislar para a 
parte boa do mercado, 
que tem revendedores 
honestos e que cumpre 
todas as regras. A preo-

cupação deveria ser uma 
abertura de mercado que 
equilibrada para todos os 
elos da cadeia, a partir 
das refinarias”, afirmou o 
presidente do Sindicom-
bustíveis Resan, José 
Camargo Hernandes, 
durante a audiência.
 Bomba branca
Sobre o "posto multimar-
cas", as opiniões ficaram 
divididas. Enquanto as 
principais distribuido-
ras do país criticaram 
as propostas, apontan-
do risco de aumento da 
insegurança jurídica e de 
irregularidades, entidades 
ligadas ao setor de com-
bustíveis se posicionaram 
a favor das mudanças 
sugerindo pequenas 
alterações para garantir 

A Revenda está on!
Mudanças propostas pela ANP foram debatidas  

durante audiência pública
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maior eficácia na imple-
mentação da “bomba 
não-exclusiva” .
Órgãos ligados à defe-
sa do consumidor, por 
sua vez, consideram a 
implementação da “bom-
ba não-exclusiva” como 
favorável e um primeiro 
passo para garantir maior 
liberdade de compra aos 
motoristas.
TRR
Outro ponto polêmico 
proposto pela ANP diz 
respeito à autorização 
para que TRRs comercia-
lizem etanol hidratado e 
gasolina. 
“A ANP precisa tomar 
cuidado com essa ques-
tão para que não passem 
a existir pequenos postos 
de gasolina sem cumprir 
as regras que são obriga-
tórias para nós revende-
dores, como as licenças e 
requisitos de segurança”, 
alertou o presidente da 
Fecombustíveis, Paulo 
Miranda.
“Essa parte é sensível e 
exige cuidado redobrado. 
Nós não temos nem o 
controle de quantos PAs 
(pontos de abastecimen-
to) existem hoje no Brasil 

– pois até 15 mil litros não 
precisa ter nenhum tipo 
de licença. (Se o TRR for 
autorizado a vender etanol 
e gasolina), não poderão 
também impedir o reven-
dedor de entregar óleo 
diesel, pois estaria criando 
uma reserva de mercado 
para os TRRs. Somos a 
favor da competitividade, 
mas entendemos que a 
ANP deve fazer isso por 
etapas, começando pelo 
refino”, defendeu Miranda. 
“A Fecombustíveis enten-
de que, quando você abre 
o mercado sem ter um 
controle total dele, você 
pode estar abrindo mais 
uma porta para sonega-
ção fiscal, haja vista o que 
já temos de problemas 
nessa área.

Delivery
Além disso, a agência quer 
liberar a entrega de com-
bustível fora das instala-
ções do posto, por meio do 
serviço de delivery. 
“Apesar de todos os esfor-
ços da ANP, ela mal tem 
condições para fiscalizar 
os postos hoje em dia. 
Então imaginem se fo-
rem autorizados veículos 
fazendo delivery de com-
bustíveis nas redondezas 
dos nossos postos. Serão 
capazes de fiscalizar se 
essa venda/entrega esta 
sendo feita da forma cor-
reta e de acordo com as 
exigência ambientais e de 
segurança?”, questionou o 
presidente do Resan, José 
Camargo Hernandes.



Postos & Serviços - No 
dia 07 de julho, a ANP 
realizou uma audiência 
pública para discutir 
propostas que podem 
provocar grandes 
transformações na 
revenda varejista de 
combustíveis. Qual o 
balanço que você faz 
dessa audiência?
Carolina Dutra - 
Consultas e audiências 
públicas são etapas 
obrigatórias nos 
processos de mudança 
regulatória conduzidos 
por agências reguladoras. 
Especialistas alertam 
que tais instrumentos 
de participação não 
podem ser tratados 
como mera formalidade 
e sim proporcionar 
efetiva oportunidade 

para o debate público. 
No caso, ao lado de 
outras entidades, a 
Fecombustíveis e o 
Resan pleitearam à 
ANP, sem sucesso, 
o adiamento tanto da 
consulta como desta 
audiência, pois soou 
prematuro iniciar a 
reconfiguração das 
normas aplicáveis à 
revenda varejista (ponta 
da cadeia) sem antes 
avançar tanto na revisão 
das regras relativas aos 
elos anteriores da cadeia 
(produção/importação 
e distribuição), como 
no processo de venda 
das refinarias da 
Petrobras. Estudos 
revelam que essas 
alterações estruturais 
impactarão todo o setor 

de abastecimento, logo, 
seria lógico avaliar 
como o mercado como 
um todo acomodaria 
essa mudança antes 
de mudar as regras do 
jogo dos elos seguintes. 
Além disso, o tempo de 
fala concedido a cada 
um (cinco minutos) 
foi insuficiente para 
que todos pudessem 
de maneira adequada 
apresentar seus pontos 
de vista sobre os diversos 
e complexos temas 
em discussão. Embora 
seja preciso fixar tempo 
para as exposições, 
entendemos que, com 
base em seu Regimento 
Interno, a ANP poderia ter 
organizado a audiência 
pública com maior 
duração. Diante do 
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ENTREVISTA

"É essencial que a revenda se 
mantenha forte e unida"

Assessora jurídica do Sindicombustíveis Resan, Carolina Dutra 
faz um balanço da audiência pública promovida pela ANP



acontecido, a impressão 
que se tem é que tais 
instrumentos foram 
conduzidos de modo 
protocolar, simbólico.
Postos & Serviços 
- Na sua opinião, 
os diferentes elos 
da cadeia estão 
preparados para essas 
mudanças e podem 
opinar (e agir) sobre o 
assunto? 
Carolina Dutra - 
Participaram da 
audiência representantes 
do setor público, privado 
e indivíduos (tais como 
federações, sindicatos, 
associações, empresas, 
Ministério Público, 
Procon e especialistas 
das matérias em pauta), 
todos capazes em 
contribuir ao debate. 
Muitos criticaram as 
alterações propostas, 
alertando para as 
consequências negativas 
que delas podem 
resultar. Foram também 
apresentadas sugestões 
visando acomodar os 
impactos indesejados. 
Como esperado, o 
debate foi concentrado 
(e acirrado) em relação 
às mudanças mais 

drásticas, por exemplo 
quanto ao fim da tutela 
regulatória da marca 
comercial pela ANP e à 
possibilidade dos postos 
realizarem delivery 
de combustíveis. Do 
ponto de vista técnico, a 
diversidade de pontos de 
vista é valiosa para a boa 
governança regulatória, 
na medida em que 
permite que as regras 
sejam organizadas da 
melhor maneira, levando-
se em conta a teoria e a 
prática de quem vivencia 
e depende do setor. Toda 
essa discussão não deve 
ser vista como simples 
revisão regulatória, afinal 
o que está em jogo é a 
configuração da revenda 
varejista, importante 
pilar do sistema de 
abastecimento nacional.
Postos & Serviços - A 
possibilidade de um 
“posto multimarca” 
tem causado polêmica 
entre a revenda. Quais 
os pontos positivos e 
negativos sobre essa 
mudança? 
Carolina Dutra - Antes 
de pensar sobre a 
viabilidade dessa medida 
realmente polêmica, 

é preciso entender o 
motivo pelo qual ela 
foi pensada. Segundo 
a ANP, seu objetivo 
é equalizar o poder 
econômico dos postos 
bandeirados frente ao 
poderio das respectivas 
distribuidoras. Apesar 
da pertinência, o Resan 
e outros participantes 
deixaram claro que 
tal proposta tende a 
não produzir o efeito 
esperado, sendo 
necessário investir 
em outra questão 
preocupante que é o 
tratamento das linhas 
gerais dos contratos 
de exclusividade, em 
especial das chamadas 
"cláusulas de saída". 
Quanto à ideia em si, um 
ponto positivo destacado 
pelos participantes é 
que a figura do posto 
multimarcas tem o 
potencial de aumentar 
o poder de negociação 
dos postos frente às 
distribuidoras, desde que 
obviamente resulte em 
efeito prático. Por outro 
lado, foi sinalizado o risco 
do aumento de condutas 
em desconformidade aos 
contratos, que viriam a 
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ser resolvidos por meio 
do Judiciário, assim como 
de desrespeito ao direito 
dos clientes à informação 
clara, o que continuaria 
a ser combatido pelos 
órgãos de defesa e 
proteção ao consumidor.
Postos & Serviços - E 
quanto ao delivery de 
combustíveis, quais 
as implicações que 

a autorização para 
esse serviço traria ao 
mercado? Também há 
implicações (e riscos) 
ao consumidor? 
Carolina Dutra - O 
tema é sensível e 
foram debatidos riscos 
a diversos interesses 
de natureza pública 
(segurança, saúde, 
meio ambiente e 

tributação) e privados 
(competição, contratos 
etc), que precisam 
ser considerados pela 
tomada de decisão a 
ser realizada pela ANP, 
para além do que já 
foi considerado pela 
agência em sua análise 
de impacto regulatório. 
Quase todos os 
participantes alertaram 
ainda para a provável 
carência por parte 
da ANP de recursos 
(humanos, financeiros 
e tecnológicos) para 
fiscalizar a atuação 
do "delivery" de 
combustíveis.   
Postos & Serviços - 
A ANP também quer 
autorizar a venda 
de gasolina e etanol 
pelos TRRs. 
Carolina Dutra - A 
opinião de parte dos 
participantes é de que 
essa liberação tende 
a agravar questões 
concorrenciais 
envolvendo 
distribuidoras, TRRs 
e postos. A proposta 
da ANP de liberar 
aos TRRs a venda de 
gasolina e etanol sem 

"A proposta da ANP de liberar 
aos TRRs a venda de gasolina 
e etanol sem limitação ter-
ritorial e sem outros crité-
rios de controle foi vista com 
preocupação. Há receio de 
que essa autorização venha 
a estimular a proliferação 
de pontos de abastecimento 
como se postos revendedores 
fossem, competindo de ma-
neira imprópria."

Carolina Dutra
Advogada do Resan
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limitação territorial e 
sem outros critérios 
de controle foi vista 
com preocupação. 
Há receio de que 
essa autorização 
venha a estimular a 
proliferação de pontos 
de abastecimento 
voltados não à sua 
finalidade intrínseca 
(por exemplo, servir 
ao abastecimento de 
máquinas e veículos em 
grandes obras, atender 
ao consumo de diversos 
serviços em áreas 
remotas, abastecer 
frotas de transporte 
público, dentre outras), 
mas sim à atuação 
como se postos 
revendedores fossem, 
competindo de maneira 
imprópria. Outro ponto 
questionado a respeito 
foi por que a ANP 
conferiu aos postos 
diferente tratamento 
no que se refere 
à possibilidade do 
delivery, cujo conjunto 
de regras sugerido pela 
ANP proíbe que os 
postos vendam diesel 
nessa modalidade, além 
de impor limitações 
territoriais caso optem 

por realizar vendas 
nesse formato.
Postos & Serviços 
- Caso também seja 
aprovada a venda 
de combustíveis 
com preços em duas 
casas decimais, como 
isso funcionaria 
na prática? As 
distribuidoras também 
estariam trabalhando 
da mesma forma?
Carolina Dutra - 
Quanto à exibição de 
preços com apenas 
duas casas decimais, 
considerando que a 
ANP não justificou 
suficientemente 
qual seria o fim 
perseguido pela 
alteração, as entidades 
representantes da 
revenda sugeriram 
que tal proposição 
seja descartada diante 
do inevitável impacto 
financeiro que causará 
aos postos. Afinal, 
como tais agentes 
adquirem produtos 
com quatro casas 
decimais, a mudança 
proposta imporá à 
revenda incontornável 
“arredondamento” dos 
valores e dificultará 

controle de estoque, 
gerando consequências 
contábeis inclusive. 
A alternativa para 
contornar esse reflexo 
seria também alterar a 
regra nas transações 
entre distribuição e 
revenda.
Postos & Serviços 
- Quais os 
próximos passos 
a serem tomados 
pelos sindicatos 
representantes da 
revenda?
Carolina Dutra - A 
ANP deverá em breve 
divulgar em sua página 
eletrônica o resultado 
das contribuições 
recebidas na consulta 
e audiência pública 
em questão. Além da 
Fecombustíveis, os 
sindicatos seguirão 
acompanhando o 
desenvolvimento da 
tomada de decisão 
pela agência quanto 
aos temas em pauta e 
agirão na defesa dos 
interesses de suas 
associadas. Por isso é 
essencial que a revenda 
se mantenha forte e 
unida.
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A fim de ouvir os 
associados, o 
Resan realizou, 

entre os dias 01 e 05 
de julho, uma pesqui-
sa de opinião sobre as 
mudanças propostas 
pela ANP para o setor 
de combustíveis. Postos 
revendedores da Baixa-
da Santista e do Vale do 
Ribeira participaram do 
levantamento.
De acordo com a pes-
quisa, 93,3% dos em-
presários estão cientes 
da discussão acerca da 
revisão da Resolução 
41 proposta pela agên-
cia reguladora.
Sobre a possibilidade 
de operar um "posto 
multimarcas", onde a 
empresa apresenta uma 
marca na testeira, mas 
comercializa também 
combustível de outras 

Revendedores associados são  
contrários ao posto multimarcas

Pesquisa aponta que mais de 93% estão cientes das propostas

Em relação à proposta de liberação da venda de combustíveis do tipo delivery:

Sobre a possibilidade de os postos exibirem uma marca na testeira, mas 
comercializarem também combustível de outras distribuidoras em uma bomba 

exclusiva para essa finalidade, o chamado "posto multimarcas":
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distribuidoras, 73,3% se 
mostraram contra a mu-
dança e 13,3% são favo-
ráveis.
Além disso, caso essa 
alteração seja aprovada, 
66,7% dos participantes 
afirmaram que não esta-
riam preparados para ins-
talar essa "bomba extra".
Outra questão polêmica 
diz respeito à liberação 
de venda de combustível 
por delivery.
Mais de 93% dos asso-
ciados são contrários e 
aproximadamente 7% se 
dizem indiferentes.
"Se for autorizado o deli-
very de combustível, que 
eles tenham que cumprir 
as mesmas exigências 
de um posto", argumen-
tou um revendedor do 
Vale do Ribeira. 
Os associados respon-
deram também sobre a 
precificação com apenas 
duas casas decimais. 
53,3% dos participantes 
são contrários à mudan-
ça e 33,3% são favorá-
veis. Outros 13,3% são 
indiferentes. 
Para 86,7%, no entan-
to, para que os postos 

possam apresentar os 
preços dessa forma, 
as distribuidoras teriam 
que também fornecer os 
preços com duas casas 
decimais.
"Alterar as casas deci-
mais só irá aumentar o 
trabalho em algo que já 
existe e funciona", alegou 
um posto associado.

"O envolvimento dos 
associados em pesqui-
sas como essa é muito 
importante para traçar-
mos estratégias que 
realmente representem 
a opinião do nosso setor 
na região", avalia o presi-
dente do Sindicombustí-
veis Resa, José Camargo 
Hernandes. 

Sobre a possibilidade de TRR comercializar gasolina e etanol,  
você é favorável:

Sobre a possibilidade de o preço do combustível ser exibido no display  
da bomba com duas casas decimais, você favorável?
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CRÉDITO

No último mês de 
junho, começa-
ram a valer as 

novas regras do Ban-
co Central (Resolução 
CMN n° 4.734/2019 
e a Circular BCB n° 
3.952/2019) para a ope-
racionalização do regis-
tro e para a negociação 

de recebíveis de cartão 
(de crédito e débito). A 
partir de agora, todas as 
operações realizadas 
com cartão serão regis-
tradas em uma central 
unificada, que atesta a 
existência dos recebí-
veis, permitindo que o 
lojista utilize esses pa-

gamentos futuros como 
garantia para obtenção 
de crédito mais barato.
A expectativa é que 
essa medida aumente 
a concorrência entre os 
bancos e reduza o spre-
ad bancário, que é a 
diferença entre as taxas 
pagas pelas instituições 

Banco Central modifica regras 
para recebíveis de cartão
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"A nova regra 
dá flexibilida-
de aos lojistas, 
que agora po-
dem escolher 
as credencia-
doras que pra-
ticam as me-
lhoras taxas no 
mercado."
 
Vinícius Zwarg
Advogado

para captarem recursos 
e as taxas cobradas dos 
clientes.
“Essa nova resolução 
beneficia muito as em-
presas”, afirma Vinícius 
Simony Zwarg, sócio do 
escritório Emerenciano, 
Baggio & Advogados 
Associados. “Primeiro, 
porque ela dá flexibili-
dade aos lojistas, que 
agora podem escolher as 
credenciadoras que prati-
cam as melhores taxas 
no mercado para deter-
minado tipo de desconto. 
Isso aumentará muito a 
concorrência no merca-
do, trará taxas de des-
contos interessantes e, 
certamente, aumentará 
o volume de crédito exis-
tente no mercado, o que 
também é uma boa notí-
cia”, explica o advogado.
Para Zwarg – que as-
sessorou a ABECS (As-
sociação Brasileira das 
Empresas de Cartões 
de Crédito e Serviços) 
na implantação de sua 
autorregulação –, o fim 
do sistema de trava ban-
cária criará um sistema 
bem mais flexível de pos-
sibilidade de desconto 

desses recebíveis. “Isso 
mudará consideravel-
mente às empresas ade-
rentes, já que haverá re-
cebimento em diversos 
domicílios bancários. O 
fornecedor poderá ter re-
cebíveis descontado em 
vários bancos”, afirma o 
advogado.
Sobre a utilização dos 
recebíveis de cartão 
como garantia para 
crédito, Zwarg diz que 
é seguro. “O sistema de 
recebíveis como garan-
tia é algo regulado pelo 
Banco Central. Existe 
uma câmara registra-
dora e essa é uma ope-
ração extremamente 
segura, na qual se pos-
sibilita àquele que está 
descontando (instituição 
financeira) ter a certeza 
que receberá o valor e 
à empresa (lojista) que 
tem necessidade de um 
crédito momentâneo an-
tecipar uma quantia que 
iria receber só em 30 
dias, por exemplo, per-
mitindo que ele tenha 
um fluxo de caixa mais 
apurado num momento 
de eventual necessida-
de”, completa o espe-
cialista.
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Atualmente, para receber as suas vendas em cartão de crédito, o lojista precisa 
esperar 30 dias ou pagar uma taxa de antecipação ao banco para sacar o dinheiro 
antes desse período. Por exemplo, se em fevereiro sua loja vendeu R$30.000,00 no 
crédito, você precisa esperar os 30 dias para sacar o total, ou pagar, digamos, 3% 
do valor, supondo que essa seja a taxa que a sua instituição financeira cobra para a 
antecipação do valor. 

Com a mudança, outras instituições bancárias podem ter acesso aos valores que a 
loja tem a receber. Isso dá à empresa a possibilidade de poder negociar e sacar os 
recebíveis em outro banco, um que tenha uma taxa de antecipação menor. Então, 
nessa situação, é possível procurar um banco que cubra a taxa dos 3% acima e 
receber o valor antecipado. No final do mês, o banco que o lojista utiliza repassa o 
valor para o banco que você fez a antecipação. Vale ressaltar que a mudança vale 
para cartões de crédito e débito. 

Como isso ajuda sua loja?
Com o aumento de uso de cartão, grande parte das vendas são realizadas no crédito, 
o que acaba interferindo no seu dinheiro de caixa. Precisar fazer a antecipação dos re-
cebíveis em cartão é normal, mas muitas vezes as taxas bancárias são assustadoras. A 
mudança feita pelo Banco Central ajuda a manter as contas em dia, sem precisar pagar 
um valor tão alto de antecipação. Por isso, antes de sacar antecipadamente os recebí-
veis de cartão, sempre pesquise a instituição financeira com a menor taxa. 

O que fazer agora?
A partir da mudança, todas as transações, feitas por maquininhas ou online, serão 
automaticamente registradas na (Câmara) Registradora, uma espécie de cartório 
digital dos recibos de cartão de crédito. Se você preferir que apenas a sua instituição 
bancária tenha acesso aos dados, não precisa fazer nada, mas se optar por receber 
a antecipação de outra instituição, você precisará autorizar o compartilhamento dos 
seus recebíveis.  Algumas empresas vão atuar como Registradoras e apenas o ban-
co de sua escolha terá acesso ao valor dos seus recebíveis.  Essa foi uma forma que 
o Banco Central encontrou de organizar e compilar as informações dos recebíveis e 
os serviços prestados.

Fonte: InfoVarejo

O que essa mudança significa? 
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Agora, além da assessoria e consultoria 
na área trabalhista e em autos de in-
frações administrativas (em regras de 

fisvalização da revenda de combustíveis), o 
Resan oferece aos seus associados um novo 
serviço na seara cível.
A nova assessoria começou em julho e é váli-
da em ações que tramitam perante o Juizado 
Especial Cível (cujos valores estão limitados a 
40 salários mínimos) e que tenham como parte 
da demanda os associados. 
Para mais informações, ligue (13) 3229-3535.

Assessoria jurídica  
na área cível
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Os trabalhadores de 
postos de combus-
tíveis estão sendo 

homenageados na produ-
ção de um grande mural 
na cidade de Peruíbe, no 
Litoral Sul do Estado de 
São Paulo. Idealizado pelo 
artista Ronaldo Moura, 
conhecido como Alemão, 
o painel tem 35 metros de 
comprimento e presta uma 
homenagem aos profissio-
nais considerados essen-
ciais durante a pandemia 
de covid-19.
“Já há algum tempo eu 

queria fazer uma home-
nagem aos guerreiros da 
linha de frente e essa foi 
nossa maneira de agra-
decer ao trabalho deles”, 
explica Alemão, que conta 
com a ajuda do grafiteiro 
Fernando Buche para, jun-
tos, produzirem o mural.
Segundo Alemão, além 
dos trabalhadores dos 
postos de combustíveis, 
estão sendo homena-
geados caminhoneiros, 
médicos e enfermeiros, 
policiais, agricultores, co-
veiros, motoboys, coleto-

res e motoristas de ônibus 
e vans.
A pintura começou em abril 
e deve estar concluída nas 
próximas semanas.
“Vimos a arte e ficamos 
muito felizes por esse 
reconhecimento. Não pa-
ramos de trabalhar desde 
o início da pandemia e 
seguimos firmes e fortes 
para atender a população”, 
alegra-se Gilmara Silvé-
rio, gerente do Auto Posto 
Filadélfia de Peruíbe, esta-
belecimento associado ao 
Resan.

Trabalhadores de postos são  
homenageados em mural



POSTOS & SERVIÇOS  |  17

Ações de representatividade do Resan 
junho e julho/2021

15/06 Reunião do Conselho 
de Representantes da Fecom-
bustíveis, por videoconferência.

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

08/07 6ª Reunião ABNT 
da Comissão de Estudo de 
Máquinas e Equipamentos 
para Distribuição e Armaze-
namento de Combustíveis 
(ABNT/CE-004:028.001), por 
videoconferência

24/06 Assembleia Geral 
Ordinária para aprovação de 
contas do exercício de 2020, em 
Santos/SP.11/06 Reunião ABNT 

da Comissão de Estudo de 
Máquinas e Equipamentos 
para Distribuição e Armaze-
namento de Combustíveis 
(ABNT/CE-004:028.001), por 
videoconferência.

07/07 Participação na 
Audiência Pública ANP nº 
07/2021, por videoconferên-
cia.

24/06 Reunião do Inmetro 
sobre Bomba de Combustível 
Segura, por videoconferência

18/06 Reunião com a La-
bormed Saúde Ocupacional para 
analisar a nova NR-1 e o PGR 
que irá unificar todas as NRs, 
em Santos/SP.

01/06 Reunião com o 
Sindminérios/Santos para 
tratar da renovação da CCT 
da categoria Troca de Óleo, 
em Santos/SP.

01/06 Assembleia Geral 
Extraordinária para outorga 
de poderes à diretoria para 
negociar e firmar as conven-
ções coletivas das categorias 
representadas, em Santos.

25/06 Reunião Plenária da 
Câmara Ambiental do Comércio 
de Derivados do Petróleo da 
Cetesb, por videoconferência

05/07 Reunião Virtual da 
Câmara Brasileira do Comércio 
de Combustíveis (CBCC).

27/07 Participação no 
Workshop ANP “Estoques e 
Monitoramento do Abasteci-
mento de Combustíveis”, por 
videoconferência
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Um brinde  
a você!

02 Maria Cristina 
Gonçalves 

Auto Posto Ferry Boat - 
Santos

02 Marli Monteiro 
Diogo  

Auto Posto Di Mônaco - 
Praia Grande

03Amilcar Antônio 
do Rio 

Rede Clean Car - Santos

03 Miguel Freitas de 
Pinho  

Auto Posto Leãovip - San-
tos 

04João Fernando 
Vaiano Allegretti 

Posto Apolo de Santos - 
Santos 

05 Carlos Alberto 
Sansero  

CCRS Auto Posto - São 
Vicente

05 Luiz Francisco Al-
bertin  

Auto Posto Real de Cajati - 
Cajati

06Diego Enriquez Do-
minguez  

Mafadi Comércio de Produtos 
Automotivos - Santos

07Ivone Soares Mans-
sini 

Auto Posto Porto Guarujá - 
Guarujá

10Patrícia Paula de 
Oliveira  

Auto Posto Portal do Gonza-
ga - Santos

12Ilse Rita Pasini On-
garato 

Auto Posto de Serviços Jacu-
piranga - Jacupiranga 
Auto Posto de Serviços Ilse - 
Cajati

AGOSTO

13Carlos Eduardo C. Cos-
ta Pinto 

Auto Posto Rede Personalytte - 
Praia Grande

13Rubens Albino Neto 
 

Auto Posto Bertioga - Bertioga

15Ana Paula de Vasconce-
los Maia 

Novo Portal do Guarujá Auto Pos-
to - Guarujá

15Juan Alfredo Rodriguez 
Marinas Nacionais - Gua-

rujá

15Laurinda da Conceição 
dos Anjos Pereira  

Sorocotuba Auto Posto - Guarujá

21Larissa Pontes Ribeiro 
Posto Laridany - Miracatu

29Francisco Cinese Leone 
Auto Posto Cinese - Gua-

rujá



  

1 A TotalEnergies Distribuidora do Brasil – 
subsidiária do Grupo TotalEnergies, uma 
ampla companhia de energia, inaugurou 

na estação de serviço Flor de Goiás o conceito 
desenvolvido pelo grupo para as lojas e cafés 
Bonjour da sua rede de varejo, que está presente 
em mais de 43 países. Este conceito permite que 
as estações de serviço estejam adequadas para 
todos os tipos de mobilidade de locomoção, com 
estacionamento para a loja próximo à pista de 
abastecimento. Atende às novas expectativas dos 
clientes com uma área acolhedora para relaxar 
e descontrair, com um serviço de alimentação 
renovado, oferecendo opções de alimentação 
mais nutritivas. 

DIESEL

3 A qualidade do óleo diesel con-
sumido no Brasil continua melho-
rando depois de uma sequência 

de meses ruins. De acordo com boletim 
do Programa de Monitoramento da Qua-
lidade dos Combustíveis da ANP, no mês 
de junho, o índice de não conformidade 
ficou cravado em 2,5%. Esse é o melhor 
resultado mensal desde novembro de 
2020. Os indicadores da qualidade do 
diesel brasileiro deram uma guinada em 
fevereiro e se mantiveram em níveis pre-
ocupantes até abril, quando o monitora-
mento apontou desastrosos 8,1% de não 
conformidade – o pior da série histórica.

FIQUE LIGADO

BONJOUR
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2   A partir do dia 2 de agosto, serão 
retomadas as validades dos certifica-
dos de verificação de instrumentos 

de medição como cronotacógrafos, veículos 
tanques, medidores de velocidade e etilô-
metros. A validade dos certificados tinha sido 
prorrogada em março do ano passado e, 
agora, com a retomada gradual das ativida-
des econômicas, a prorrogação será sus-
pensa. De acordo com a portaria publicada 
em julho (Portaria nº 295/2021), o prazo de 
validade dos certificados será igual ao tempo 
restante para o seu vencimento, contado a 
partir do dia 23 de março de 2020, quando 
foi publicada a Portaria nº 101. Ou seja, se 
a validade original do certificado era, por 
exemplo, 23 de abril de 2020, ele está válido 
por 31 dias a partir do dia 02/08, ou seja, até 
02/09.

INSTRUMENTOS

4 A BR Distribuidora apresentou 
aos consumidores seu mais novo 
lançamento: o Lubrax Extra Tur-

bo PRO CI-4, recomendado para moto-
res a diesel com nível de desempenho 
API CI-4 e viscosidade SAE 15W-40, 
proporcionando alta proteção, elevada 
limpeza e maior vida útil do motor. Entre 
os benefícios do novo lubrificante está 
sua formulação, que controla a forma-
ção de depósitos no motor e nos filtros, 
reduzindo o desgaste e a corrosão das 
partes lubrificadas. 

LUBRIFICANTE
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