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EDITORIAL

Quando convidado a produzir o 
que viria a ser uma das suas 
mais icônicas obras – A Últi-

ma  Ceia – a primeira preocupação de 
Leonardo da Vinci foi conhecer o local 
onde o afresco seria executado: o anti-
go refeitório dos monges no Convento 
de Santa Maria Delle Grazie, em Milão.
Encomendado pelo duque Ludovico 
Sforza, a obra começou a ser pintada 
em 1495, mas só foi concluída três 
anos depois, em 1498.
Isso porque, além dos problemas pes-
soais enfrentados pelo artista nesse 
período, precisou ser refeita totalmen-
te, depois que Leonardo percebeu um 
grave erro de perspectiva em sua con-
cepção.
A ideia de Leonardo era produzir um 
efeito ótico que não só impactasse 
os admiradores, mas que os fizesse 
sentir estarem realmente inseridos no 
ambiente onde a ceia de Jesus e seus 
apóstolos fora realizada.
Com a obra bem adiantada, o genial 
mestre das artes e engenharia perce-
beu que o ponto de vista determinado 
para cálculos de perspectivas tinha sido 
posicionado errado. Isso fez com que 

as figuras tivessem dimensões despro-
porcionais ao ambiente, erro crasso e 
inadmissível para um perfeccionista. 
A correção inutilizou todo o trabalho já 
realizado. 
Fiz esse preâmbulo para traçar um 
paralelo entre o momento desafiador 
vivido pelo empresariado brasileiro e 
o trabalho feito pela Fecombustiveis e 
sindicatos afiliados nos últimos anos. 
Se olharmos em perspectiva a última 
década, podemos ter a dimensão dos 
desafios que enfrentamos unidos, como 
a greve dos caminhoneiros em 2018 e 
as subsequentes iniciativas para recon-
figuração do sistema nacional de abas-
tecimento rumo a um mercado pautado 
pelo livre mercado.
Hoje em dia, as notícias trazem de 
volta o risco de desabastecimento de 
diesel e a insegurança jurídica em torno 
da política de preços dos combustíveis 
no Brasil.
Cada um tem um ponto de vista, isso 
é fato, mas sabemos que o bom resul-
tado somente virá com união, trabalho 
e persistência. O caminho é complexo, 
mas a revenda unida é forte. Até mês 
que vem!
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INTERNET

Focastock

Você sabe como está 
a segurança digital 
da sua empresa? 

Sofreu alguma tentativa 
de golpe virtual recen-
temente? Se sim, saiba 
que você não está sozi-
nho. Esse tipo de crime 
tem evoluído rapidamen-
te, principalmente com o 
crescimento do homeoffice 
durante a pandemia.
Um levantamento da em-
presa de segurança digital 

Avast mostrou que houve 
mundialmente um aumen-
to de 38% nos ataques 
no estilo ransomware 
(invasão de servidores em 
que os criminosos pedem 
dinheiro pelo sequestro 
de dados), em 2021 na 
comparação com o ano 
anterior.
No Brasil, porém, o au-
mento foi bem maior: 
92%. Quase dobramos o 
número de golpes.

Ransomware é um tipo 
de ataque virtual no qual 
um computador, quando 

infectado, tem seus dados 
criptografados, impedindo 
que eles possam ser aces-

sados. O ataque acarreta em 
paralisações operacionais, 

danos à imagem da empresa 
e prejuízos financeiros. Para 
liberar os dados, normalmen-
te os criminosos exigem um 
resgate “ransom”, pagos em 
criptomoedas para dificultar 

o rastreamento da transação. 
As taxas deste tipo de crime 
crescem no país, e os casos 
de sucesso na recuperação 

dos dados sem os paga-
mentos da extorsão é muito 

baixa.

Segurança  
digital

Saiba como proteger sua 
empresa dos crimes virtuais



“Os números  
jamais serão 
exatos, pois 
muitas empresas  
mantêm em  
sigilo as ocor-
rências (de  
ciberataques), 
são extorquidas 
e ficam em  
silêncio por não 
conhecerem 
a extensão do 
prejuízo ou  
temendo danos 
à imagem ou 
marca." 

Guilherme Souza 
Cientista da  
computação
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“Há diversos tipos de gol-
pes virtuais, mas o que 
se tem mostrado mais 
efetivo contra pequenas e 
médias empresas são os 
ransomwares, ocasionan-
do prejuízo de bilhões de 
dólares em todo o mundo”, 
afirma o cientista da com-
putação Guilherme Passos 
de Souza, professor da 
Universidade Católica de 
Santos (UniSantos) e dire-
tor de Operações e Estra-
tégia da ConsulData.
Segundo o especialista, 
estimativas indicam que os 
ataques cibernéticos cres-
ceram 61,4% e o Brasil te-
nha sofrido 33 milhões de 
invasões por ransomware 
no último ano, que podem 
ter gerado um prejuízo de 
R$ 32,4 bilhões de preju-
ízos às empresas. “Esses 
números jamais serão 
exatos, pois muitas em-
presas mantêm em sigilo 
tais ocorrências, são extor-
quidas e ficam em silêncio 
por não conhecerem a 
extensão do prejuízo ou 
temendo danos à imagem 
ou marca”, explica Souza.
Josemando Sobral, CEO 
da startup Unxpose, acre-
dita que esse número 
possa ser ainda maior. De 

acordo com o executi-
vo, só em 2021, o Bra-
sil sofreu mais de 88,5 
bilhões de tentativas de 
ataques, o que corres-
ponde a um aumento 
de 950% em relação a 
2020, segundo um le-
vantamento da Fortinet. 
“Hoje não existem da-
dos concretos sobre 
quantos desses ata-

ques foram em pequenas 
e médias empresas. No 
entanto, um levantamen-
to da Unxpose revelou 
que o nível de exposição 
das empresas brasileiras 
a ataques cibernéticos é 
considerável. Para esse 
levantamento, utilizamos 
uma solução própria, 
que é capaz de medir o 
quanto uma empresa está 
vulnerável a um ataque 
cibernético com notas 
que vão de A a F, sendo 
F o mais crítico. Na nossa 
pesquisa, as pequenas 
e médias empresas bra-
sileiras ficaram com uma 
nota média C. Além disso, 
somos procurados dia-
riamente por empresas 
desse perfil que reportam 
algum tipo de incidente”, 
conta Sobral.
Prevenção   
O professor Guilherme 
Passos de Souza explica 
que há inúmeros tipos de 
ataques, cada qual com 
suas estratégias e obje-
tivos, mas sempre explo-
rando fragilidades (que no 
universo dos ciberataques 
são chamadas de vulne-
rabilidades). 
“A grande maioria utiliza-
-se de vulnerabilidades 
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expostas por aplicações 
mal desenvolvidas ou 
desatualizadas, usuá-
rios despreparados ou 
insatisfeitos costumam 
fragilizar os sistemas, 
mas com o avanço da 
engenharia social, téc-
nicas de manipulação 
utilizadas pelos crimi-
nosos, conquistando a 
confiança até de usu-
ários mais qualificados 
em tecnologia, que aca-
bam caindo numa falsa 
trama com objetivo de 
obter acessos privilegia-
dos a dados sigilosos”, 
esclarece Souza. 
Sobral concorda. “Ci-
berataques podem 
acontecer de diversas 
maneiras e uma das 
mais comuns é quan-
do um ente malicioso 
explora uma falha de 

segurança na infraestru-
tura de tecnologia de uma 
empresa. Isso acontece 
quando atacantes esco-
lhem uma das milhares 
de falhas de segurança 

conhecidas, que em geral 
são divulgadas em fóruns 
ou sites especializados na 
internet e, a partir daí, são 
capazes de automatizar a 
exploração dessas vulnera-
bilidades. Ou seja, buscam 
por portas de entrada em 
milhares de empresas de 
forma contínua, seguindo 
uma lógica parecida com 
pesca de arrasto, indepen-
dente do tamanho da em-
presa. Porém será sempre 
uma batalha entre o bem 
e o mal, sendo o vencedor 
aquele que estiver melhor 
preparado para a luta”.

Segundo Sobral, é possível 
diminuir a chance de so-
frer um ciberataque, “mas 
é importante entender que 
esse é um trabalho que 
não tem fim, pois ciberse-
gurança não é um projeto, 

“É importante 
entender que 
esse trabalho 
(de prevenção 
aos ataques  
virtuais) não 
tem fim, pois 
cibersegurança 
não é um  
projeto, e sim 
uma jornada."

Josemando Sobral 
CEO Unxpose



e sim uma jornada”. O 
executivo explica que é 
preciso atuar em várias 
frentes: o treinamento do 
time é um passo impor-
tante, para que possam 
aprender a reconhecer 
as técnicas mais usa-
das pelos atacantes. 
Além de treinamento, 
outro ponto importantís-
simo é o monitoramento 
preventivo contínuo da 
infraestrutura de tecno-
logia da empresa, pois 
isso permite que a or-
ganização saiba quais 
falhas de segurança 
existem e atue na corre-
ção delas antes que ci-
bercriminosos consigam 
explorá-las.  
“Cibersegurança é um 
universo vivo e em cons-
tante evolução, diaria-
mente surgem novas 
vulnerabilidades que 
pegam desprevenidas 
as empresas que não 
possuem monitoramento 
proativo do ciberespaço. 
É altamente recomen-
dado que as empresas 
possuam internamente 
ou através de prestador 
especializado este moni-
toramento 24 horas, sete 
dias da semana e 365 
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“Para o caso específico dos ransomwares, a 
prevenção inicia-se com a utilização de softwa-
res (antivírus com proteção ransomware) ba-

seados em inteligência artificial, que detectam 
manipulação de arquivos e realizam cópias de 
segurança, possibilitando retorno ao original 

caso os dados sofram criptografia não autoriza-
da. Além dessa proteção, é recomendada a uti-
lização da técnica de backup 3-2-1, para casos 
de desastres onde o atacante consiga burlar o 
esquema de segurança aplicado, a técnica con-
siste em ter pelo menos “3” backups (cópias 

de segurança) idênticos, íntegros e atualizados, 
armazenados em “2” duas mídias diferentes 
e independentes, sendo que “1” uma das có-
pias precisa obrigatoriamente estar offside ou 
offline. Uma arquitetura de backup 3-2-1 bem 
planejada, amplia muito a segurança permi-

tindo uma às empresas uma rota de fuga num 
eventual sequestro de dados. Em complemento 
indica-se o engajamento dos usuários por meio 
de qualificação e testes periódicos, incluindo 
quiz, vídeoaulas, seminários, workshops e tu-
toriais com o objetivo de qualificar os usuários 
de sistema e assim reduzir a probabilidade de 
ataques por engenharia social. Há plataformas 
de “gamefication” que permitem engajar os 

departamentos e torna possível a obtenção de 
métricas sobre o desenvolvimento e nível de 
maturidade dos colaboradores com relação a 
segurança da informação, permitindo ainda, 

testes controlados no ambiente, simulando na 
prática engenharia social, se passando por um 
atacante sem que os usuários saibam, visando 
avaliar a maturidade e detectar eventuais vul-

nerabilidades.”

Guilherme Passos de Souza
Cientista da Computação e professor da UniSantos
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dias por ano”, também 
recomenda Souza. 
E agora?
O número de vítimas de 
“sequestro de dados” não 
para de crescer e é válido 
lembrar que, neste caso, 
a empresa também pode 
ser responsabilizada por 
eventuais prejuízos cau-
sados pelos ladrões a 
terceiros. Por isso a pre-
venção é tão importante.
“Nas relações empresa-

riais (B2B), as empresas 
normalmente assim con-
trato de NDA (Non-Disclo-
sure Agreement) com ter-
mos de confidencialidade 
e eventuais penalizações 
por conta de vazamentos. 
Já na relação com o usu-
ário final, pessoas físicas 
(mercado B2C), há em 
vigor no país da Lei Geral 
de Proteção de Dados 
(LGPD), regulamentada 
e fiscalizada pela ANPD 
(Agência Nacional de Pro-

teção de Dados), e que 
define limites e respon-
sabilidades no que tange 
privacidade de dados, 
classifica os dados sen-
síveis, orienta quanto as 
técnicas de manipulação 
e armazenamento, indica 
meios para notificações 
de vazamentos e estabe-
lece penalizações (multas) 
bastante elevados quando 
descumpridas tais reco-
mendações”, esclarece o 
professor Guilherme Pas-
sos de Souza.
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O executivo Josemando 
Sobral lembra que o pa-
rágrafo único do Artigo 44 
da LGPD diz: "Responde 
pelos danos decorrentes 
da violação da segurança 
dos dados o controlador 
ou o operador que, ao 
deixar de adotar as medi-
das de segurança previs-
tas no art. 46 desta Lei, 
der causa ao dano."
Já o Artigo 46, diz: "Os 
agentes de tratamento 
devem adotar medidas 
de segurança, técnicas 
e administrativas aptas a 
proteger os dados pesso-
ais de acessos não au-
torizados e de situações 

acidentais ou ilícitas de 
destruição, perda, alte-
ração, comunicação ou 
qualquer forma de tra-
tamento inadequado ou 
ilícito. ..."
Isso reforça a importân-
cia de incluir o monito-
ramento contínuo como 
uma maneira de manter 
a conformidade com a 
LGPD”, completa o CEO 
da Unxpose.
Por fim, especialistas 
em geral afirmam que 
uma das medidas mais 
efetivas contra os crimes 
online é a busca pela in-
formação, tendo em vista 
que isso pode ajudar o 

empresário a se blindar 
de golpes, muitas vezes 
simples, mas que têm um 
grande potencial de ris-
co para a segurança da 
sua empresa. Na prática, 
é válido checar quais 
links você está abrindo 
ou compartilhando na 
internet, já que os golpes 
podem estar disfarça-
dos neles. Em alguns 
casos, a própria vítima 
do ataque acaba tendo 
sua parcela de desaten-
ção no dia a dia. Ações 
simples como um clique 
pode acabar instalando 
um vírus no computador 
ou celular.
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DICAS

Veja abaixo algumas dicas para manter a segurança digital da sua empresa:

- Nunca clique em links desconhecidos;
- Faça um backup de seus arquivos mais críticos em HDs externos — embora eles 
também estejam sujeitos a vírus. Portanto, mantenha-os offline enquanto você reali-
za backups regulares.
- Um ponto muito frágil atualmente é a própria rede wi-fi dentro da instituição. É pre-
ciso sempre estar atento a possíveis “grampos” ou infecções para obter dados.
- Monitore de forma contínua e preventiva os seus ativos digitais para descobrir e 
corrigir as falhas de segurança da sua empresa, antes que cibercriminosos possam 
explorá-las. Não se esqueça de manter o sistema operacional dos seus dispositivos 
sempre atualizado e possuir um programa antivírus;
- Treine seus colaboradores em coisas básicas como a criação de senhas fortes 
para que eles saibam reconhecer um ataque. Em sistemas que utilizam senhas (nu-
méricas ou com caracteres), procure criar e usar combinações que sejam difíceis de 
serem adivinhadas;
- Utilize sempre softwares legalizados, atualizados e fornecidos por fabricantes idô-
neos; 
- Invista em segurança. A melhor forma de como evitar ciberataques é investindo em 
segurança em todos os processos. No caso de transações realizadas na loja com o 
uso de cartões de débito ou de crédito, sua empresa pode ser alvo de clonagem de 
dados, ataques com vírus ou roubo dos dados.
- Implemente plataformas de segurança projetadas e comercializadas por fabricantes 
de primeiro nível, o Gartner publica periodicamente quem são essas as principais 
soluções do mercado, servindo de fonte para tomada de decisão nas empresas;
 - Implante técnicas de backup 3-2-1 e realize treinamento de engajamento para 
seus usuários, com testes periódicos simulando ataques. 



POSTOS & SERVIÇOS  |  11

O final de maio foi 
marcado, mais 
uma vez, pela 

circulação de notícias 
falsas sobre o corte de 
impostos federais no 
preço dos combustí-
veis. Do mesmo modo 
que ocorrido em mar-
ço, um vídeo publicado 
recentemente provocou 
confusão em postos 
revendedores de várias 
regiões do país. 
Nas redes sociais, o 
vídeo mostrava um con-
sumidor cobrando a de-
volução do valor pago 

ATENÇÃO

por tributos federais 
da gasolina na hora do 
abastecimento. “Ocor-
re que o Governo não 
zerou impostos para a 
gasolina e o etanol. E 
mesmo que fosse, não 
caberia a devolução, 
porque o recolhimento 
não é feito pelos postos, 
que são substituídos 
tributariamente”, explica 
a advogada do Resan, 
Carolina Dutra.
O imposto ao qual o 
vídeo se refere é PIS/
Cofins incidente sobre 
o diesel, biodiesel e gás 

de cozinha, que está ze-
rado até 31 de dezembro 
deste ano. Vale reforçar, 
no entanto, que os impos-
tos federais e estaduais 
não são recolhidos pelos 
postos, mas pelas distribui-
doras. Os combustíveis já 
vêm com imposto embu-
tido, os donos de postos 
pagam por esses tributos 
também, ou seja, não cabe 
nenhuma devolução. 
Em caso de dúvidas, o 
revendedor associado pode 
entrar em contato com o 
Departamento Jurídico do 
Resan.

Postos não  
devem  

devolver  
dinheiro de 

tributos
Vídeo viralizou nas redes sociais e provocou confusão para a revenda
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ETANOL

O Sindicombustíveis 
Resan participou 
da Audiência Públi-

ca 08/2022 organizada em 
13 de maio pela Agência 
Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis 
(ANP).
Realizado de forma virtual 
após consulta pública, o 
encontro teve como obje-
tivo obter subsídios e in-
formações sobre a minuta 
de resolução que altera 

a Resolução ANP nº 
9 (de 7 de março de 
2007), a Resolução 
ANP nº 19 (de 15 de 
abril de 2015) e a Re-
solução ANP nº 828 
(de 1º de setembro de 
2020), para incluir as 
obrigações quanto ao 
controle de qualida-
de correspondentes à 
venda direta de etanol 
hidratado combustível.
Durante a audiência 

pública, o presidente do 
Resan, José Camargo 
Hernandes, elogiou a ado-
ção de novas tecnologias, 
mas defendeu a manuten-
ção da amostra-testemu-
nha como forma de garan-
tir a defesa do revendedor 
em caso de má qualidade 
do combustível.  
“Sugerimos que a ANP 
defina melhor as diretri-
zes para a especifica-
ção da integridade das 

Resan participa de audiência pública da ANP
Sindicato defende utilização da amostra-testemunha
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Ações maio/2022

10/05 Reunião Onli-
ne com a Promotoria de 
Justiça Civil de Santos 
para tratar de assuntos de 
interesse da categoria.

13/05  Reunião Online 
Extraordinária do Conse-
lho de Representantes da 
Fecombustíveis;

13/05 Audiência Públi-
ca Online ANP nº 08/2022 
para tratar da minuta de 
resolução para incluir as 
obrigações quanto ao 
controle de qualidade 
correspondentes à venda 
direta de etanol hidratado 
combustível..

11/05 4ª Reunião/2022 
Online da ABNT/CE-
004:028.001 para tratar 
da revisão da ABNT/NBR 
15428: Critérios e proce-
dimentos para serviços de 
manutenção de unidade 
abastecedora;

17/05 Reunião com o 
Sindminérios/Santos para 
tratar da renovação da 
CCT da categoria Trocas 
de Óleo, em Santos.

17/05 Participação na 
Agenda Institucional do 
Sistema Comércio realiza-
da pela CNC;.

11/05 Reunião Online 
da Fecombustíveis para 
tratar da liminar concedida a 
uma rede de postos de SC 
para oferecer o sistema de 
autosservico (Self Service), e 
possíveis desdobramentos;

16/05 Eleições Sindi-
cais na Fecombustíveis, no 
Rio de Janeiro/RJ;

18/05 Encontro da 
SFI/ANP e lideranças da 
Revenda de Combustíveis 
de São Paulo, em São 
Paulo/SP.

amostras. A amostra-
testemunha é de fun-
damental importância 
para que possamos 
rastrear os problemas 
de qualidade que even-
tualmente surjam du-
rante uma fiscalização 
no posto revendedor. 
Assim, entendemos que 
a amostra-testemunha 
precisa continuar sendo 
obrigatória”, defendeu 
Hernandes durante sua 
participação no evento.
“Nossa principal preo-
cupação é em relação 
ao posto revendedor 
modalidade FOB, que 
vai até a usina retirar 
o etanol: essa amostra 
precisa ser fornecida 
pela usina. Portanto, é 
importante que sejam 
definidas as diretrizes 
do fornecimento e ma-
nuseio desse produto, 
que sabemos é um pro-
duto vulnerável a não-
-conformidade”, con-
cluiu Hernandes.
As sugestões feitas du-
rante a audiência públi-
ca poderão ser levadas 
em consideração pela 
agência no momento de 
redação da nova resolu-
ção.
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Fecom
bustíveis

A nova diretoria 
da Federação 
Nacional do Co-

mércio de Combustí-
veis e de Lubrificantes 
(Fecombustíveis) foi 
eleita no último dia 16 
de maio para o período 
2022-2026. O revende-
dor James Thorp Neto 
(Sindicombustíveis-AL) 
foi eleito presidente da 
entidade por unanimi-

dade pelos sindicatos 
filiados à Fecombustí-
veis. 
Para o cargo de 1º vice-
-presidente foi eleito 
Carlos Eduardo Mendes 
Guimarães Júnior, ex-
-presidente do Minas-
petro. O presidente do 
Resan, José Camargo 
Hernandes, foi eleito 1º 
secretário, função que já 
exerceu de 2010 a 2014.

Thorp assume a fede-
ração no lugar de Paulo 
Miranda, que estava há 
15 anos na gestão da 
entidade.
"Quero registrar meu 
respeito e admiração ao 
Paulo Miranda, pois em 
nenhum momento ele 
se esquivou em me dar 
apoio para fazermos 
a transição da melhor 

Fecombustíveis tem nova diretoria 
Eleições aconteceram em maio e mandato valerá até 2026.

SINDICAL



POSTOS & SERVIÇOS  |  15

forma possível", disse o 
novo presidente em seu 
discurso de posse.

Thorp também deixou 
uma mensagem à direto-
ria para os altos e baixos 
da liderança sindical. 

"O meu compromisso 
é que a minha vontade 
de acertar será sempre 
maior do que o receio 
de errar", complemen-
tou.

Eleito primeiro-secretá-
rio da Fecombustíveis, 
José Camargo Hernan-
des também avaliou a 
gestão que terminou em 
maio. 
"Paulo Miranda con-
seguiu reunir numa 
mesma mesa diversos 
representantes dos 
estados. Sempre com 
elegância, parcimônia e 
respeito, tratou de con-
temporizar e agregar 

personalidades, ideo-
logias e convicções as 
mais diversas", avaliou 
Hernandes.
"Aos demais membros 
das diretorias dessa 
última década também 
rendo minhas homena-
gens, particularmente 
a alguns de saudosa 
memória", completou o 
presidente do Resan e 
também 1º secretário 
da Fecombustíveis.

Natural de Pernambuco, James Thorp 
Neto tem 48 anos, é graduado em 
Ciências Contábeis, pelo Centro Uni-
versitário CESMAC (AL), em 1997. 
Emancipado e empresário aos 19 
anos, iniciou sua atuação como re-
vendedor em 1999. Posteriormente, 
em 2001, foi convidado para integrar 
a diretoria do Sindicombustíveis-AL, 
como 1º Secretário da entidade; em 
seguida como 1º vice-presidente, em 
2010; sendo escolhido em 2014, para 
assumir o cargo de presidente da 
entidade,conquistando a reeleição nas 
gestões posteriores.

James Thorp Neto
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CURSO

Dois novos cursos 
direcionados às lo-
jas de conveniên-

cia estão com inscrições 
abertas e oferecem 50% 
de desconto aos associa-
dos do Resan. Com aulas 
100% online ministradas 
pelo consultor Marcelo 
Borja, os treinamentos 
acontecerão nos meses 
de junho e julho. As inscri-
ções podem ser feitas até 
20/06.

O primeiro treinamento 
tratará de Gestão e Geren-
ciamento de Lojas de Con-
veniência e será realizado 
de 27/06 a 07/07. Para 
associados, o investimento 
é de R$ 699,00.
“A premissa básica des-
te curso será fazer uma 
imersão de 8 dias em toda 
a estrutura de uma Loja de 
Conveniência, passando 
desde o Gerenciamento 
de Categorias de Produ-

tos, Controles, Inventários, 
Relatórios Gerenciais, 
Gestão de pessoas e pro-
cedimentos operacionais 
do negócio. Todo conteúdo 
será disponibilizado aos 
participantes através de 
apostila digital com mais 
de 700 páginas”, explica 
Borja.
Segundo ele, o curso 
tem como público-alvo 
revendedor(a)s, gerentes, 
supervisores, encarrega-

Cursos de gestão e atendimento em lojas de 
conveninência estão com inscrições abertas

Matrículas vão até 20 de junho e associados do Resan têm 50% de desconto
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dos e até mesmo pesso-
as que ainda não estão 
operando uma loja, mas 
que gostariam de começar 
com o pé direito no negó-
cio, seja uma loja própria 
ou franquia. 
Atendimento e Vendas
Já o segundo treinamento 
será sobre Atendimento e 
Vendas para Lojas, volta-
do para atendentes e que 
acontecerá entre 12 e 14 
de julho. O valor para as-
sociados é de R$ 199,00. 
Com mais de 20 anos de 
experiência no segmento 
de Postos e Lojas, Marce-
lo Borja será o mentor e 
instrutor da turma, tendo 
atualmente exercido um 
trabalho junto a cerca de 
50 lojas de conveniência de 
redes no Brasil focado em 
mentoria e treinamento das 
lojas. Portanto, o conteúdo 
está atualizado e direciona-
do a resultados práticos, di-
retos no negócio com foco 
na rentabilidade da loja de 
conveniência. 
E tem mais: o revendedor 
que se inscrever para o 
Curso de Gestão e Ge-
renciamento terá gratuita-
mente sua matrícula para 
o Curso de Atendimento e 

Vendas.
Informações sobre os 
cursos e os links para 
inscrição estão disponíveis 

no site do Resan (www.
resan.com.br). Ou entre 
em contato pelo WhatsApp 
(19) 99357-9933.
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Um brinde  
a você!

01 José da Conceição 
Padeiro  

AP Glicério Santista - Santos

01Lélio Cássio de Paiva 
AP Avalanche - São 

Vicente 
AP Cidade Náutica - São Vicente 
AP Náutica Frei Gaspar - São 
Vicente

01 Soraya Vidotti Zanetti 
Centro Automotivo 

Viamar - Cubatão

02 Renato Tadeu Goldoni 
Comércio e Serviços 

Automotivos Tropical - Santos 
Conveniência Tropical - Santos

03 Ayeda Alves de Oli-
veira  

Posto Dom pedro de Miracatu 
Rota Sul - Miracatu 
Rede Dom Pedro de Postos 
Rota Norte - Miracatu

03Eluize Cristhina Fon-
seca Mendes 

Posto de Serviços Albatroz - 
Bertioga 
Posto de Serviço Padre Anchieta 
- Bertioga

03 Gabriela Gonçalves 
AP Ferry Boat - Santos

04Darci Mario Ongarato 
Neto 

AP de Serviços Ilse - Cajati 
AP de Serviços Jacupiranga

04Mônica Rocha de Paula 
AP Filadélfia de Peruibe  

05Maria Conceição Lareu 
Morais 

AP Oceano Atlântico - Santos

06Renato de Assis Bonfim 
AP Calunga - São Vicente 

AP Itararé de São Vicente - São 
Vicente 
AP Linha Amarela - São Vicente 
Auto Posto Paraíso de São Vicente 

08 Thiago Felipe Ortiz 
AP Shalon da Nove de 

Abril - Cubatão 
Comercial Alvorada Center - San-
tos

10 Alexsander Luís Gada-
nha 

Auto Posto Mar Pequeno de São 
Vicente - São Vicente 
Posto Náutico de São Vicente - 
São Vicente

14 Francisco Ferreira da 
Silva 

Ap Jurua Bertioga - Bertioga

15 Ana Lúcia Monteiro 
AP Valongo de Santos 

JUNHO

17 Maria Aparecida Nunez 
Enriquez 

Rede Clean Car de Postos - Santos

19 Adriano Gomes de Barros 
Auto Posto Barros Tupy - 

Praia Grande 
Auto Posto Miranda Caiçara - Praia 
Grande 
Auto Posto Zenith Guilhermina - 
Praia Grande 

23 Evandro Luís Tomé 
AP Bertioga - Bertioga 

23 Thiago Ferreira dos 
Santos 

R & L Conveniência - Santos 
MFR Conveniência - Santos 
Thiago Ferreira dos Santos Lan-
chonete - Santos

24Archides Giovanella 
Comércio de Combustí-

veis Giovanella - Barra do Turvo

26Luiz Roberto Favoretto 
AP Iberá - Itanhaém 

AP Ipê de Itanhaém 
AP Pinheiro do Caiçara - Praia 
Grande

28Maria de Fátima Carva-
lho 

AP Guará Vermelho - Cubatão



  

1 O presidente Jair Bolsonaro (PL) sancionou 
no final de maio um projeto de lei que cria 
novas regras para o Programa Nacional de 

Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte (Pronampe). O governo estima que R$ 50 bil-
hões possam ser emprestados para os pequenos 
negócios.O Pronampe é um programa que disponibiliza 
empréstimos para micro e pequenas empresas com 
juros mais baixos e prazo maior para começar a pagar. 
O programa foi criado pelo governo federal durante a 
pandemia de Covid-19 para socorrer pequenos negó-
cios e se tornou permanente em junho do ano passado. 
(Fonte: G1)

   
AUTOSSERVIÇO

3  Após recurso da Advocacia-Geral da 
União, o Tribunal Regional Federal 
da 4ª Região (TRF-4) suspendeu 

decisão da 1ª Vara Federal de Jaguará do 
Sul (SC) que autorizou um posto de com-
bustível a funcionar sem frentista. O desem-
bargador Rogério Favreto afirmou não ver 
como permitir que se ponha em prática os 
efeitos da sentença em primeiro grau, “sob 
pena de emprestar insegurança jurídica 
ou permitir uma concorrência desleal com 
as demais empresas do ramo”. Com isso, 
também, evita-se o efeito danoso de multipli-
cação de ações, recomendando cautela em 
permitir que decisão tão impactante no ramo 
de abastecimento de combustíveis possa 
emanar seus efeitos antes do trânsito em 
julgado do processo”, prosseguiu ele. (Fon-
te: Metrópoles)

FIQUE LIGADO

PRONAMPE 
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2A Raízen S/A teve lucro líquido 
de R$ 209,7 milhões no quarto 
trimestre do ano safra 2021-2022, 

redução de 48,3% ante o ganho de R$ 
405,9 milhões em igual período do ano 
safra 2021-2020, segundo demonstra-
ções financeiras enviadas à Comissão 
de Valores Mobiliários (CVM) neste mês 
de maio. A receita operacional líquida 
totalizou R$ 53,493 milhões no período, 
aumento de 50,1% sobre os R$ 35,647 
milhões no mesmo intervalo do ano ante-
rior. O lucro antes de juros impostos, de-
preciação e amortização ajustado somou 
R$ 1,779 bilhão nos três primeiros meses 
deste ano-safra, queda de 30,2% ante 
o Ebtida de R$ 2,551 bilhões no mesmo 
período anterior. (Fonte: Valor Investe)

RAÍZEN 

   
PETROBRAS

4  Os preços do petróleo, o maior vol-
ume exportado, custos mais baixos na 
importação de gás natural liquefeito 

(GNL) e maiores margens na venda de óleo 
diesel fizeram o lucro da Petrobras crescer 38 
vezes – ou 3.718% – no primeiro trimestre, para 
R$ 44,56 bilhões, contra R$ 1,17 bilhão em igual 
período do ano passado. Em mensagem no texto 
do balanço, o presidente da estatal, José Mauro 
Coelho, afirmou que os resultados da empresa, 
entre janeiro e março, refletem uma “empresa 
saneada”. Ele lembrou ainda que a companhia 
pagou em tributos para União, estados e mu-
nicípios o equivalente a uma vez e meia o valor 
do seu lucro líquido. (Fonte: Valor Econômico)




