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4 Resan completa 29 anos e diretoria toma pos-
se para Gestão 2022-2026. 

NESTA EDIÇÃO

18 Confira as notícias do nosso mural. 

6 Em entrevista, presidente do Resan fala sobre os  
próximos desafios do setor.

14 Preços dos combustíveis devem ser apresentados com 
duas casas decimais.

16 Assinada nova Convenção Coletiva de Trabalho para  
categoria Postos de Serviços.



José Camargo 
Hernandes

Presidente do Resan

Mudanças vieram... para melhor?
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Se havia esperanças de reflexo imediato 
no sistema de abastecimento por conta 
de recentes mudanças no setor, elas 

foram ofuscadas pela persistência no cenário 
internacional da alta volatilidade do valor dos 
combustíveis e pelo susto sofrido pela reven-
da varejista diante de alarmantes entraves no 
suprimento de diesel e etanol, ocorridos no 
último mês em algumas regiões do País.
Segundo especialistas, nem mesmo o aguar-
dado avanço da Lei Complementar nº 192/22 
(com a tributação monofásica de ICMS e a 
alíquota zero de Pis/Cofins sobre combustí-
veis até o final deste ano) parece ter sido sufi-
ciente para gerar no curto prazo os benefícios 
esperados por todos.
A redução da carga tributária suportada pelos 
consumidores finais é uma demanda antiga 
da revenda, que também cobra das autorida-
des eficiência na arrecadação, notadamente 
com a aprovação de ações que combatam a 
figura do devedor contumaz.
Somado a isso, o discurso de posse de José 
Mauro Coelho, novo presidente da Petrobras, 
no último dia 14 de abril, sinalizou que a com-
panhia manterá sua política de preços que 
considera a paridade do mercado internacio-
nal, criticada por alguns e defendida por outros.
Como resultado, além de ter que administrar 
todos os problemas do dia a dia de um ne-
gócio, com destaque à escalada no custo de 
produtos e serviços (também por conta da 
alta da inflação), nós revendedores (de todos 
os portes, com ou sem vínculo de exclusivi-
dade com distribuidoras) estamos tendo que 
administrar problemas na compra de combus-

tíveis, incluindo contingenciamento de pedi-
dos e atrasos nas entregas, situação cada 
vez mais frequente.
A partir dos sindicatos a ela filiados, a Fecom-
bustíveis vem recebendo queixas de falta de 
combustíveis em várias regiões do País: além 
do diesel S-10, há registro de falta também de 
etanol. O Governo Federal, inclusive, zerou 
o imposto sobre importação do etanol anidro, 
na tentativa de fazer garantir o volume neces-
sário para a mistura  obrigatória na gasolina, 
mas isso acabou afetando o etanol hidratado, 
que em dois meses subiu quase R$ 1 e tam-
bém andou em falta nas distribuidoras.
Estamos de olho nisso. Em reunião recente 
com a Fecombustíveis, produtores, técnicos 
da ANP e representantes do Ministério de Mi-
nas e Energia informaram que os problemas 
relatados desde a segunda quinzena de mar-
ço e início de abril, no suprimento de etanol 
hidratado, se devem ao incremento nas ven-
das desse produto, desde o último aumento 
da gasolina (24,6%) ocorrido em 11 de março.
As distribuidoras alegaram muitos problemas 
logísticos com essa migração, mas conforme 
informado pela ANP,  IBP e Brasilcom, apesar 
de pequenas restrições pontuais, o suprimen-
to de etanol está praticamente normalizado, 
segundo eles. Será mesmo que não corre-
mos mais riscos?
O fato é que a administração dos postos de 
combustíveis ficará cada vez mais difícil dian-
te de um cenário de incertezas e de falta de 
perspectivas: se a oferta e os fatores que afe-
tam os preços não se equilibrarem, o cenário 
seguirá desafiador. Até mês que vem!

EDITORIAL
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SINDICAL

Em 23 de abril, o 
Sindicombustí-
veis Resan che-

gou aos 29 anos. A data 
foi comemorada com os 
associados durante a 
posse dos membros da 
Diretoria Executiva e do 
Conselho Fiscal, que 
irão administrar o sindi-
cato durante o quadriê-

nio 2022-2026.
"Agradecemos a todos 
os associados pela 
confiança e, com muita 
união e trabalho, inicia-
mos este novo ciclo no 
Resan, prontos para os 
desafiosos que surgirão 
nos próximos anos, que 
não serão poucos", afir-

Resan completa 29 anos
Em evento, Diretoria e Conselho Fiscal tomam posse 

para quadriênio 2022-2026

ma o presidente reeleito 
do sindicato, José Camar-
go Hernandes.
"Mas quanto maiores 
forem os desafios, mais 
importante será ter uma 
entidade forte para defen-
der as nossas categorias", 
completa o dirigente.
Além de amigos e asso-
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Conheça os integrantes da Diretoria e do  
Conselho Fiscal do Resan:

DIRETORIA
Presidente: José Camargo Hernandes (AP Arrastão)
1º vice-presidente: Ricardo Rodriguez Lopez (AP 
Santour)
2º vice-presidente: Flávio Ribas de Souza (AP  
Linha Um)
Diretor-financeiro: Artur Schor (AP Vila Nova)
Diretor-administrativo: Ricardo Eugênio M. de 
Araújo (AP La Caniza)
Diretor-financeiro adjunto: João Luiz Fernandes 
(AP Xixová)
Diretor-administrativo adjunto: Renato Tadeu 
Goldoni (AP Tropical)

SUPLENTES
Eliseu Braga Chagas (AP Pôr do Sol)
Rui Marcio Leal (Rede Maxx)
Vinícius Loubeh Camargo Hernandes (Conveniên-
cia Arrastão)

CONSELHO FISCAL
Miguel Freitas de Pinho (AP Leãovip)
Vilmar Gavazzoni (AP Morada do Sol)
Aldo Martins da Silveira (AP Riviera)

SUPLENTES
Roberto Salgado Antunes (AP Portal do Gonzaga)
Thiago Ferreira dos Santos (Conveniência Portal 
de Santos)

"O sindicato 
é importante 
para nos re-
presentar e 
tirar do olho 
do furacão, 
tentando 
acabar com 
a imagem de 
que os postos 
são os vilões 
do preço do 
combustivel 
no Brasil."
Jorge Racy 
Auto Posto San 
Remo, empresa  
associada desde 1993

ciados, o evento de 
posso da nova diretoria 
contou com a presença 
de empresas parceiras 
do sindicato.
Representantes da 
Labormed Saúde Ocu-

pacional, da Tupy Cesta 
Básica e da Supply Ser-
vice também estiveram 
presentes no evento. 
A Plumas Assessoria 
Contábil enviou cumpri-
mentos ao sindicato. 
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Postos & Serviços - O Resan está 
completando 29 anos e, desde a 
sua fundação, muita coisa mu-
dou para o empresariado. Para os 
próximos anos, o que podemos 
esperar do mercado seja ele com 
relação à revenda ou os demais 
setores que representamos?
José Camargo Hernandes - A re-
venda, assim como a sociedade 
como um todo, não é a mesma de 
três décadas atrás. Além das mudan-
ças envolvendo alterações de mar-
co regulatório e as legislações que 
regem nossas categorias, estamos 
saindo agora de um período de pan-

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

"Diante de tantas mudanças e incertezas, 
a união nunca foi tão importante"

ENTREVISTA

José Camargo Hernandes, presidente do Sindicombustíveis Resan
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 "Participar 
da vida sin-
dical, expor 
problemas e 
soluções, só 
traz ganhos 
às nossas ca-
tegorias." 
 
José Camargo 
Hernandes 
Presidente do Resan

demia. Foi um período 
nunca vivido antes pelas 
empresas, que deixou 
muitas incertezas, mas 
também um grande 
aprendizado. Todas as 
nossas categorias fo-
ram impactadas e ainda 
estamos recuperando o 
fôlego aos poucos. Ti-
vemos que nos adaptar 
às mudanças impostas 
durante esse período: o 
lockdown tirou os clien-
tes dos postos, o home-
office prejudicou muito 
os estacionamentos, as 
empresas de troca de 
óleo e também do lava-
-rápido, e as lojas de 
conveniência precisa-
ram aderir ao delivery 
para sobrevier. Acredito 
que esse período trouxe 
mudanças de comporta-
mento em consumidores 
e empresários, e o re-
sultado disso será defi-
nitivo.
Postos & Serviços - 
Atualmente, quais os 
principais desafios 
das empresas? 
JCH - A insegurança 
jurídica, principalmen-
te no que diz respeito 
à quantidade de regras 

que o empresário preci-
sa cumprir, ainda limita 
a velocidade dos inves-
timentos. A toda hora, 
vivenciamos mudanças 
de regras, mas poucas 
delas com vantagens 
para as empresas em 
geral, sempre são mais 
obrigações legais. E 
como se não bastas-
sem, somos taxados de 
vilões. Acredito que o 
desafio maior continua 
sendo mostrar que é o 
pequeno e médio em-
presário que têm man-
tido a economia ativa e 
gerando empregos.
 Postos & Serviços - 
Qual sua visão sobre a 
importância do sindi-
cato e por que as ca-
tegorias devem estar 
unidas? 
JCH - Justamente dian-
te de tantas mudanças 
e incertezas, a união 
nunca foi tão importan-
te. Participar da vida 
sindical, expor proble-
mas e soluções, só traz 
ganhos às nossas cate-
gorias. Além disso, ter-
mos representatividade, 
principalmente agora, é 
fundamental. Sozinho, 



08   |  POSTOS & SERVIÇOS

ninguém consegue 
acompanhar todas as 
mudanças regulató-
rias, administrativas, 
técnicas e ambientais. 
E o sindicato está 
aqui para ajudar.
Postos & Serviços - 
Alguma expectativa 
quanto à reforma tri-
butária? Na sua opi-
nião, por que ela é 
tão importante para 
as empresas? 
JCH - A discussão 
sobre a Reforma Tri-
butária, assim como 
a tramitação do PLS 

284/2017 são de ex-
trema importância para 
todos, mas principal-
mente para a revenda 
de combustíveis. O 
comércio irregular é um 
problema grave que, 
seja por meio de frau-
des ou sonegação de 
tributos, onera o setor 
em R$ 14 bilhões por 
ano, segundo dados 
da Fundação Getúlio 
Vargas. O comerciante 
honesto é prejudicado 
com a concorrência 
desleal e a sociedade 
como um todo também 

"Como sempre, 
as mudanças no 
Brasil são feitas 
apenas na pon-
ta da cadeia de 
combustíveis, 
como se fôsse-
mos os vilões da 
história."
José Camargo 
Hernandes 
Presidente reeleito 
do Resan para o qua-
driênio 2022-2026
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 "O comércio 
irregular é 
um problema 
grave que, 
seja por meio 
de fraudes ou 
sonegação de 
tributos, one-
ra o setor em 
R$ 14 bilhões 
por ano." 
 
José Camargo 
Hernandes 
Presidente do Resan

é atingida, pois os 
cofres públicos deixam 
de arrecadar e, con-
sequenbtem, prestar 
melhores serviços à 
população.
Postos & Serviços - 
A ANP recentemente 
mudou algumas re-
gras para a revenda 
(multimarcas, deli-
very, venda direta 
de etanol etc). Como 
você acha que os 
postos se comporta-
rão a médio e longo 
prazo com essas mu-
danças? Como você 
acha que será o pos-
to no futuro?
JCH - Como sempre, 
as mudanças no Brasil 
são feitas apenas na 
ponta da cadeia, como 
se fôssemos os vilões 
da história. Acredito 
que pouca coisa irá 
mudar na relação com 
as distribuidoras, já 
que nada mudou para 
elas ou para as refina-
rias. Ainda há muitos 
entraves juríricos para 
que a venda de etanol 
seja uma realidade e 
que possa, de fato, ser 

vantajoso para o posto 
e o consumidor. Além 
disso, o delivery de 
gasolina e etanol ainda 
exige bastante caute-
la. A autorização para 
tal negócio precisa ser 
examinada com cui-
dado pelo revendedor, 
que deve se perguntar: 
vale a pena correr o 
risco?
Postos & Serviços - E 
quanto ao posto self-
-service?
JCH - Esse tema é 
bastente controver-
so e, recentemente, 
voltou ao debate. Em 
abril, uma empresa que 
administra postos de 
combustíveis em San-
ta Catarina conseguiu 
na Justiça autorização 
para o autosserviço 
no abastecimento “self 
service”, sem neces-
sidade de frentistas. A 
sentença é de primeira 
instância, ainda cabe 
recurso, mas o merca-
do acompanhará pos-
síveis desdobramentos 
dessa decisão, assim 
como eventuais mudan-
ças na legislação.
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Roberto Antunes (AP Portal do Gonzaga, 
Renato Goldoni (AP Tropical) e Arthur Schor 

(AP Vila Nova) Ricardo Lopez (Rede Portal de Santos) 
ladeado por Gilmar e Gabiela Oppermann 

(Supply Service)

Jorge Racy (AP San Remo), José, Manolo (Rede 
Clean Car) e Diego (AP Mafadi) 

Miguel de Pinho (AP Leão 
Vip) e José 

Os diretores eleitos do Resan 
para o quedriênio 2022-2026 
receberam seus diplomas das 
mãos do vereador santista 
Cacá Teixeira. Após a soleni-
dade de posse, uma confrater-
nização reuniu diretores, as-
sociados, amigos e parceiros. 
Confira algumas imagens do 
encontro. Mais fotos em www.
resan.com.br

Galeria de fotos

Cacá Teixeira e José Camargo 
Hernandes (Rede Arrastão)
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Israel e Regina (AP Continental e R.P. Lopes)

Maria Elvira (AP Vila Nova), Haydee (Posto Via 
Nébias) e Goretti  (Rede Portal de Santos) 

Geórgia Lima (Rede Arrastão) e Márcia Ga-
vazoni (AP Morada do Sol)  

Os advogados Maurício Duarte 
dos Santos e Carolina Dutra 

Cacá Teixeira, Vinícius (Rede Arrastão) e  
José Camargo Hernandes

Rui Leal (Rede Maxx),Vilmar 
Gavazzoni (AP Morada do 
Sol) e João Luiz Fernandes 

(AP Xixová)
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Carla (Conveniência Gaivota, AP Lunar e  
AP MF Rodriguez) e Thiago (Conveniência 

Portal de Santos) com os filhos 

Maria do Socorro e Marize com Avelino,  
proprietário da Tupy Cesta Básica

Eduardo Gimenes (Labormed), Wanderley Silva 
(gestor do AP Travessia) e o assessor comercial do 

Resan, Roberto Pinto
Gilson Dutra (AP Via Nébias) e Bruno  

(AP Lunar e AP Gaivota)

Edson Monico (AP Guará Vermelho), Diego, 
Manolo, Alberto e Ernesto

Natáilia e Márcia Gavazzoni
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Reprodução Microsoft Teams

José Queiroz, Gilson, Maurício, Carolina Dutra,  
Haydee, Maria do Socorro, Marize e Eugênia

Carlos Men-
des, gerente da 

Cetesb - Agência 
Santos

Venceslau Faustino e Fernanda, 
do Sempospetro

Renato (AP Tropical) e  
Renata, com a família

Os advogados 
Nathalia Florêncio 
e Rodrigo Julião
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FISCALIZAÇÃO

A partir do próximo 
dia 06 de maio, 
os postos reven-

dedores de todo o País 
serão obrigados a utili-
zar apenas duas casas 
decimais na sinalização 
dos preços dos com-
bustíveis. Isso aconte-
cerá por força da Re-
solução ANP nº 858/21, 
publicada em novembro 
do ano passado e que 
alterou diversas regras 
da Res. ANP 41/13.

Advogada do Resan, 
Carolina Dutra confirma 
que não será mais au-
torizado o uso da ter-
ceira casa decimal na 
exibição dos preços dos 
combustíveis ao consu-
midor. A fiscalização de-
verá ser feita pela ANP 
e pelos Procons estadu-
ais e municipais e o cujo 
descumprimento poderá 
resultar em multas de no 
mínimo R$ 5 mil.
“No painel de preços 

situado na entrada do 
estabelecimento, assim 
como em eventuais pla-
cas e faixas publicitárias 
adicionais (incluindo pai-
néis eletrônicos), todos 
os postos deverão indi-
car os preços dos com-
bustíveis líquidos e GNV 
utilizando apenas duas 
casas após a vírgula”, 
afirma Carolina. 
Ela explica que, excep-
cionalmente no caso das 
bombas, a ANP acatou 

Agora são duas casas decimais
Medida entrará em vigor no próximo dia 6 de maio

Atenção: os preços constantes nesta foto são meramente ilustrativos
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o pleito da revenda for-
mulado pela Fecombustí-
veis, autorizando que os 
postos possam simples-
mente “zerar” a terceira 
casa decimal no display 
das bombas (inclusi-
ve quanto ao GNV), ao 
invés de ter que excluir o 
terceiro dígito. 
Mas vale ressaltar que 
esta solução se aplica 
tão somente às bombas 
medidoras. 
"Essa exceção pode ser 
considerada uma vitória 
conquistada pela fede-

ração e os sindicatos 
filiados, já que alterar as 
bombas poderia gerar 
custos e dificuldades ope-
racionais aos revendedo-
res", comemora Carolina.
No cupom fiscal, a orien-
tação é que seja utiliza-
do o preço exatamente 
como exposto nas bom-
bas. Em caso de dúvi-
das, o associado pode 
entrar em contato com 
o assessor comercial 
do Resan ou com o De-
partamento Jurídico do 
sindicato.

A Resolução 858 da ANP 
foi publicada em 8 de no-
vembro do ano passado 
e alterou algumas regras 
para a revenda de com-

bustíveis no Brasil. Dentre 
as principais mudanças, 

estavam a permissão para 
o delivery de gasolina e 

etanol hidratado (median-
te algumas condições), 
a precificação em duas 

casas decimais e a insta-
lação da "bomba branca".

SAIBA MAIS

Ações abril/2022

08/04 Audiência Públi-
ca Online ANP nº 04/2022 
para tratar da minuta de 
resolução que revisa a 
Portaria DNC nº 26, de 13 
de novembro de 1992, que 
institui o livro de movimen-
tação de combustíveis 
para a revenda varejista 
de combustíveis automo-
tivos.

12/04 Reunião entre 
os sindicatos patronais e 
laborais do estado de São 
Paulo para tratar da reno-
vação da CCT de Postos de 
Serviços, em São Paulo.

13/04 3ª Reunião/2022 
da ABNT/CE-004:028.001 
para tratar da revisão da 
ABNT/NBR 15428: Crité-
rios e procedimentos para 
serviços de manutenção de 
unidade abastecedora

19/04 Cerimônia de Posse 
da Diretoria do Resan para 
o quadriênio 2022/2026, em 
Santos/SP.

20/04 Reunião entre os sin-
dicatos patronais e laborais do 
estado de São Paulo para tratar 
da renovação da CCT de Pos-
tos de Serviços, em São Paulo.

28/04 Reunião Plenária 
Online da Câmara Ambiental 
do Comércio de Derivados do 
Petróleo da Cetesb.
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A nova Convenção 
Coletiva de Tra-
balho da catego-

ria Postos de Serviços 
foi assinada, no final 
de abril, entre o Sindi-
combustíveis Resan e o 
Sempospetro (Sindicato 
dos Empregados em 
Postos de Combustíveis 
e Derivados de Petróleo 
de Santos e Região). 
O documento vale para 
o período 2022-2024 no 
que diz respeito às cláu-
sulas sociais. Para as 
cláusulas econômicas, a 
CCT vale até 2023.
Foi definido um reajuste 
de 10,8% para a cate-
goria, praticamente uma 
correção pelos índices 
de inflação. Assim, o 
piso salarial passou a 
ser de R$ 1.553,00 (hum 
mil quinhentos e cin-

quenta e três reais).
O Auxílio Refeição: R$ 
24,00 (vinte e quatro re-
ais), por dia trabalhado.
"As diferenças salariais 
decorrentes do período 
de 1º de março de 2022 
(quando tiveram início 

TRABALHISTA

NOVIDADE! 
A cláusula 9ª da nova CCT autoriza a jornada de 12 
horas de trabalho por 36 horas de descanso, respei-
tando a legilação vigente. É importante destacar que 

deverão ser respeitados os acordos coletivos de 
trabalho já celebrados, durante seu prazo de vigên-
cia. Em caso de dúvidas, o associado pode entrar 
em contato com o Jurídico Trabalhista do Resan.

as negociações) até o 
momento, deverão ser 
pagas conjuntamente 
com os salários de maio 
de 2022, especificando 
estes valores no holerite 
do funcionário", explica o 
advogado trabalhista do 
Resan, Rodrigo Julião.

Nova CCT para categoria postos

Negociação durou dois meses e documento prevê rea-
juste de 10,8%, de acordo com a inflação
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Um brinde  
a você!

09 Caroline Samar-
tins 

Auto Posto Vale do Itariri - 
Itariri

11João Luiz Fernan-
des 

Auto Posto Portal Tude 
Bastos - Praia Grande 
Auto Posto Xixová - Praia 
Grande

12Tiago Ongarato 
Pontes 

Abastecedora de Combustí-
vel Turismo - Jacupiranga

16 Moacir Starosta 
Rede Maxx - Praia 

Grande e São Vicente

17João Molina Cer-
vantes Filho 

Auto Posto Pôr do Sol - 
Itanhaém 
Auto Posto Praias do Sul - 
Itanhaém

17Ricardo de Castro 
Martins 

Portal 500 Anos Serviços 
Automotivos - São Vicente 

18 Antônio Fernandes 
Ribeiro Júnior 

Posto de Serviço Padre An-
chieta - Bertioga 
Posto de Serviços Albatroz - 
Bertioga 
Posto de Serviços Jardim 
Indaiá - Bertioga

19Ester Fonseca Bar-
bosa 

Auto Posto Montana de Cajati 
- Cajati  
Auto Posto Montana de Re-
gistro - Registro 
Posto Triângulo de Cajati - 
Cajati

22Maria Elvira V. Villar 
Schor 

Auto Posto Vila Nova - Cuba-
tão

MAIO

23Hugo Menezes de Sousa 
AP Nova Itanhaém

25 Caroline Castanheira 
Diniz 

Auto Posto Super 1000 de Peruí-
be - Peruibe 
Auto Posto Vila Antártica - Praia 
Grande

25 Kátia Cristina F. Albino 
Auto Posto Bertioga

27 Jaime da Conceição 
Padeiro 

Auto Posto Centro Conv Glicério 
Santista - Santos

28 Enio Luís Giovanella 
Comércio de Combustí-

veis Giovanella - Barra do Turvo

31 Renata Cirineo Sacco 
Auto Posto Beira Mar de 

Cananéia - Cananéia

31 Roberto Rúbia de Bar-
ros 

Auto Posto Dolemar - Peruibe



  

1 O governo brasileiro ainda não tem uma 
data para retomar a mistura de 14% de 
biodiesel no diesel, mas trabalha para 

que isso aconteça “tão logo as condições vol-
tem à normalidade”, disse o ministro de Minas 
e Energia, Bento Albuquerque. “Tudo vai de-
pender da safra, do mercado mundial… Te-
mos que ter um pouco de paciência, para que 
a gente possa conduzir esse processo com 
previsibilidade para o setor e para os consu-
midores”. O governo decidiu no ano passado 
fixar em 10% o teor de biodiesel no diesel para 
2022. A medida foi atribuída ao aumento do 
preço do biocombustível, diante da conjuntu-
ra internacional, da desvalorização cambial e 
altos custos de matéria-prima. Fonte: UDOP

   

RELP

3  Em reunião realizada dia 20/4, o 
Comitê Gestor do Simples Nacio-
nal (CGSN) decidiu prorrogar o 

prazo de adesão ao Programa de Reesca-
lonamento do Pagamento de Débitos no 
Âmbito do Simples Nacional (Relp) para 
o último dia útil do mês de maio de 2022. 
O prazo para regularização das dívidas 
impeditivas da opção pelo Simples Nacio-
nal também foi adiado, mudando de abril, 
para o último dia útil do mês de maio. Já 
a entrega da declaração anual do MEI 
(DASN-Simei), antes prevista para o fim de 
maio, poderá ser realizada até o último dia 
útil do mês de junho. Fonte: gov.br

FIQUE LIGADO

BIODIESEL 2 O preço dos combustíveis no Brasil 
está em defasagem na comparação 
com o chamado Preço de Paridade 

de Importação, PPI, segundo a Associação 
Brasileira de Importadores de Combustíveis 
(Abicom), que aponta uma diferença de até 
18% a menos no preço do diesel no país, 
quase R$1 por litro, e de 3% a menos na 
gasolina, a quase R$0,10. É um “teste para 
o novo presidente da Petrobras. Defasa-
gens elevadas e 47 dias sem ajustes nos 
preços”, afirmou o presidente da Abicom. De 
acordo com ele, a diferença entre os dois 
combustíveis, com uma defasagem bem 
mais alta do diesel, ocorre porque a deman-
da por esse produto está muito elevada.
Fonte: UDOP

DEFASAGEM 

   
TRIBUTOS

4  O Congresso Nacional aprovou, em 28 
de abril, um projeto de lei que permite a 
redução de tributos sobre combustíveis 

sem necessidade de compensar a perda de ar-
recadação. A proposta aguarda sanção presiden-
cial. Segundo o texto, o governo não precisará 
compensar a perda de receita com a redução de 
tributos incidentes sobre operações com biodies-
el, óleo diesel, querosene de aviação e gás lique-
feito de petróleo, derivado de petróleo e de gás 
natural. A Lei Complementar 192/22, sancionada 
recentemente, já isentava esses combustíveis da 
cobrança do PIS e da Cofins ao longo deste ano. 
Estima-se uma perda de R$ 16,59 bilhões com 
esses tributos federais. Fonte: Agência Câmara
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