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Estabelecer um canal de comunicação cada 

vez mais eficiente entre o Sindicombustíveis-

PE, seus associados no Estado e demais 

entidades representativas do setor por todo o 

país tem sido uma das metas da diretoria do 

sindicato cuja gestão iniciou em março de 

2010.  

Neste segundo ano de mandato, motivado 

pelo volume de informação corrente nos 

principais veículos formadores de opinião, 

acerca da produção e comercialização de 

combustíveis, o Sindicombustíveis-PE decidiu 

brindar seu público com uma nova revista, a 

Postos Pernambuco.

Em suas páginas, o revendedor e todos 

aqueles que participam da cadeia produtiva do 

mercado de combustíveis poderão se informar 

de forma mais detalhada sobre as novidades, 
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da área econômica até a social, passando 

ainda pela legislação, meio ambiente, 

marketing e mercado, administrativa, 

entre outros.  

Serão abordados, além dos fatos gerados 

localmente pelo Sindicombustíveis, 

posicionamentos de entidades de 

representatividade nacional, à exemplo da 

Fecombustíveis e da Confederação 

Nacional do Comércio - CNC, e ainda 

eventos e realizações dos demais 

sindicatos co-irmãos nas diversas 

unidades da federação, estimulando a 

troca de experiência e de informações. Por 

f i m ,  go sta r i a  d e  a g ra d e c e r  a o s  

anunciantes do Postos Pernambuco, por 

acreditarem e investirem nesse novo 

projeto do Sindicombustíveis-PE. 

0000000000000000000
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PAF não será adiado

Os postos revendedores de combustíveis de Pernambuco 

tem até o dia 31 de outubro deste ano para se adequarem à 

Lei 12.462/2003, que se refere aos prazos de implantação 

do PAF-ECF e de substituição das bombas abastecedoras 

mecânicas dos postos de combustíveis por bombas 

automáticas. De acordo com a assessoria jurídica da 

entidade, a Sefaz-PE já informou que não haverá novo 

adiamento. A aplicação da lei já estaria sendo fiscalizada, se 

o Sindicombustíveis-PE não tivesse agido, dando mais 

tempo para os revendedores se adequarem, solicitando 

esse adiamento à Secretaria, que acatou o pedido. Os 

postos que não procederem com a troca das bombas ou a 

instalação do PAF-ECF estarão passíveis de multa, caso 

fiscalizados.  

Seja legal

Além de ter o seu estabelecimento autuado ou 

interditado, quem comercializa combustíveis em não 

conformidade podem até perder a sua inscrição 

estadual. As multas também podem variar de R$20 

mil à R$5 milhões. Já as multas para a falta de 

equipamentos necessários para aferir a qualidade, 

quantidade estocada e comercializada vão de R$5 mil 

à R$50 mil. Essas multas estão previstas na lei federal 

Nº 11.097, de 13 de janeiro de 2005. 
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artigo

A cada novo aumento, as 

mesmas levianas acusações

Felipe Klein Goidanich

Consultor Jurídico da Fecombustíveis

omo tem se tornado praxe, a cada elevação dos preços dos 

combustíveis, a imprensa enfoca o aumento no preço aos Cconsumidores  sob o prisma de cobrança de preços abusivos 

e formação de cartel entre os postos, desconsiderando as 

verdadeiras causas das altas praticadas em outros elos da cadeia 

e c o n ô m i c a .  

Recentemente, o apresentador de um importante telejornal de Tv 

aberta, após reportagem sobre um protesto de consumidores contra 

os altos preços da gasolina e do etanol, disse: «diferença de um 

centavo é cartel».  

Ora, tal afirmação é incorreta e decorre do seu desconhecimento da 

definição jurídica de cartel, que, conforme a melhor doutrina, ocorre 

sempre a partir de um ajuste/acordo entre concorrentes para 

estabelecer preços, margens etc. Ou seja, a mera similaridade de 

preços com diferença de apenas um centavo entre os postos postos 

pesquisados não pode ser confundida com cartel, sendo relevante 

lembrar que os combustíveis são produtos homogêneos, com custos 

similares e, devido à forte concorrência na maioria dos casos, é 

natural que os preços sejam iguais ou muito próximos.

Prova de que as acusações de cartel no ramo de revenda de 

combustíveis, quase sempre, são infundadas é que, dos mais de 168 

processos que tramitam perante a Secretaria de Direito Econômico 

(SDE), apenas seis foram julgados procedentes pelo Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

Contudo, afirmativas levianas (pois decorrem de uma conclusão 

equivocada e desprovida de provas), como aquela mencionada, 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0000000000000000000000000000000000000

000000000000000000

ultrapassam o direito do jornalista informar, porque atingem a 

honra e a dignidade humana dos proprietários de postos e da 

própria imagem da empresa, que são acusados de forma 

indistintas de bandidos, apenas por praticarem preços iguais ou 

muito parecidos que os de seus concorrentes.

Note-se que essa afirmação feita pelo jornalista e assistida por 

milhões de telespectadores é equivocada, injusta e incosequente, 

pois coloca todos os revendedores como suspeitos de prática de 

crime de cartel, apenas porque os preços do mercado em que 

competem, resultando em um clamor popular contra os postos 

revendedores, que, na grande maioria dos casos, somente estão 

repassando o aumento do custo de aquisição do combustível 

junto  à  d ist r ibu idora.  

É lamentável que a cada novo aumento, ao invés de se investigar a 

origem deles, a imprensa se volte sempre contra o último e mais 

fraco elo da cadeia , que são os revendedores.

É preciso que se trate com mais seriedade o assunto na imprensa, 

evitando-se a precipitação na acusação de cartel ou de cobrança 

de preços abusivos pelos postos de combustíveis, quando não há 

prova alguma de ajuste entre os concorrentes e, muitas vezes, o 

aumento apenas foi  repassado aos consumidores.

Assim, seria conveniente expor aos consumidores dados 

verdadeiros que demonstram que, de junho de 2010 até abril 

deste ano, o etanol anidro aumentou 182% nas usinas e elevou o 

custo da gasolina em 19%. Enquanto os postos majoraram seus 

preços em 11% no mesmo período, segundo preços médios 

mensais apurados pela ANP.

Portanto, antes de se fazer acusações infundadas de cartel entre 

os postos, a imprensa e os órgãos governamentais poderiam 

passar a fiscalizar com rigor as usinas produtoras de etanol e 

requisitar suas planilhas de custos para direcionar suas acusações 

aos verdadeiros responsáveis pelo aumento da gasolina e do 

etanol. 

000000000000000 
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A importância da alteração da classificação do etanol como 

produto agrícola para combustível estratégico já vinha sendo 

cantada há anos pelo segmento revendedor de combustíveis, 

mas só agora o governo federal, através da Medida Provisória 

532, atendeu o pleito, transferindo ainda o controle e a 

fiscalização da produção do etanol para a Agência Nacional do 

Petróleo - ANP.  

A atitude foi motivada pela recente crise provocada pela 

escassez e aumento no preço do produto. Regular a produção 

de etanol está sendo encarado pela Agência com um desafio a 

ser conquistado. Para isso, já foi criado um grupo de trabalho 

que proporá ações necessárias para que a ANP esteja 

capacitada para agir de acordo com a MP. O grupo está sendo 

liderado pelo diretor da autarquia, Allan Kardec Duailibe 

Barros Filho.  De acordo com o superintendente de 

Abastecimento da ANP, Dirceu Amorelli, o objetivo será 

0000000000000000000000000000000000000

Combustível verde tem fiscalização da ANP

ETANOL HIDRATADO - SÃO PAULO ETANOL ANIDRO - SÃO PAULO
R$ I L R$ I L

Período                          Cotação       Var.sem.anterior Período                          Cotação       Var.sem.anterior

04.07.11 a 08.07.11       1.1346         -1.08%
11.07.11 a 15.07.11       1.1331         -0.13%
18.07.11 a 22.07.11       1.1372          0.36%
25.07.11 a 29.07.11       1.1375          0.03%
01.08.11 a 05.08.11       1.1366         -0.08%

Média Julho 2011             1.1368
Média Julho 2010              0.7979

Variação 27.06.2011 a 29.07.2011        -0.83%
Variação Julho I 2011 - Julho I 2010         42.47%

04.07.11 a 08.07.11       1.2963         -0.57%
11.07.11 a 15.07.11       1.2896         -0.52%
18.07.11 a 22.07.11       1.2896          0.47%
25.07.11 a 29.07.11       1.3058          0.78%
01.08.11 a 05.08.11       1.1079          0.16%

Média Julho 2011             1.2989
Média Julho 2010              0.9242

Variação 27.06.2011 a 29.07.2011        0.16%
Variação Julho I 2011 - Julho I 2010        40.54%

Fonte: CEPEA I Esalq
Nota: Preços sem impostos

Fonte: CEPEA I Esalq
Nota: Preços sem impostos

regular esse mercado, criando ferramentas sinalizadoras. 

A informação foi dada durante sua participação no painel 

«Perspectivas no Mercado de Combustível Nacional», 

realizado pela Fecombustíveis em maio. Amorelli destacou 

ainda que  não caberá à autarquia definir sobre o percentual 

de anidro na gasolina C. Essa função ainda será do Conselho 

Interministerial do Açúcar e do Álcool.   

A atuação da ANP em mais essa atividade está sendo 

bastante aguardada pelos revendedores, que acreditam que 

o processo ficará mais transparente. «Atualmente as usinas 

estão controlando a fabricação do álcool para manter os 

preços em alta», considera Frederico Aguiar, presidente do 

Sindicombustíveis-PE. Para ele a tendência ainda é a de que o 

preço do etanol suba. Segundo ele, 8% da frota de veículos 

ainda opta pelo etanol, mesmo mais caro. Nos postos em 

Pernambuco o volume de etanol comercializado caiu 45%.

000000000000000000

Medida Provisória 532 transfere controle e fiscalização do etanol para a Agência Nacional do Petróleo - ANP
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Agenda Pernambuco 50 anos Sindicombustíveis-PE

O Sindicombustíveis-PE está organizando a Festa do 

Revendedor 2011 com um motivo especial: é que também 

será comemorado os 50 anos de fundação do sindicato que 

representa a categoria dos postos revendedores de 

combustíveis e lojas de conveniência em Pernambuco. 

O evento está agendado para o dia 24 de setembro, às 20h, 

na Arcádia do Shopping Paço Alfândega, no Recife Antigo. A 

tradicional exposição que sempre ocorre paralelamente à 

festa também ganhará uma nova formatação, promovendo 

uma maior interação entre o expositor e o público. 

Já foram agendadas os encontros com revendedores 

promovidos pelo Sindicombustíveis-PE. Confira as datas:

25/08- Palmares
15/09- Caruaru
29/09- Carpina
20/10- Garanhuns

As programações serão divulgadas mediante a 

proximidade do evento. 

Entre os problemas mais recorrentes trazidos pelos 

revendedores de combustíveis de Pernambuco para a 

consultoria jurídica do Sindicombustíveis-PE, tem se 

destacado a autuação dos órgãos de regulação, com destaque 

para a Agência Nacional do Petróleo - ANP, que é a mais ativa. 

Nesse contexto, as principais autuações são voltadas para 

pequenas infrações, consideradas de baixo potencial 

ofensivo, como atualização de ficha cadastral e a não 

exposição dos adesivos obrigatórios. São autuações de fácil 

solução, mas  muitos revendedores seguem cometendo a 

i r r e g u l a r i d a d e .  

Existe uma preocupação quanto a modificação das bombas 

mecânicas para automáticas e a implantação do PAF-ECF. O 

tema gerou bastante polêmica entre os revendedores, no 

entanto, o prazo para adequação encerra já no dia 31 de 

outubro, sem prorrogação.  
Do ponto de vista jurídico, temos uma preocupação 

redobrada com relação ás bombas, por serem indispensáveis 

para a atividade. Atualmente, os três órgãos - ANP, Sefaz e 

INMETRO - tem competência para fiscalizar se as bombas 

estão dentro da vazão adequada. No caso da Sefaz, caso 

encontrada infração, a multa é de R$20 mil, mais a interdição 

imediata do equipamento por 30 dias. A reincidência poderá 

acarretar no cancelamento da inscrição estadual. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Já a ANP poderá fiscalizar a bomba e o dispenser de GNV, 

também com penalidade de R$20 mil por infração. A interdição 

do equipamento segue até a sua adequação por parte do 

revendedor. Por outro lado, é possível a abertura de processo 

criminal contra o sócio do posto, independente dele ter 

conhecimento da irregularidade.  

O INMETRO, por sua vez, representado pelo IPEM, embora a 

penalidade seja menor, fiscaliza com mais frequência. O posto 

pode ser fiscalizado três vezes no ano e ser autuado em todas 

elas. 

000000000000000000000000

Principais problemas hoje

na administração dos postos

Associado só tem benefícios

O Sindicombustíveis-PE deu início a uma campanha de 

valorização dos associados da entidade. Entre as ações 

programadas, destaca-se a fixação de uma pequena placa 

indicando ser aquele um posto associado à entidade, de forma a 

credibilizar ainda mais o revendedor. As placas serão 

distribuídas gratuitamente pelos Carros de Qualidade, durante 

as visitas. Nelas, seguem as seguintes inscrições: «Posto 

Associado ao Sindicombustíveis-PE I Revendedor participante 

de programa de qualidade». Aguarde!

Luís Ricardo Guerra
Consultor Jurídico - Sindicombustíveis-PE
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CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES EM POSTOS DE SERVIÇOS

• Levantamentos e projetos 

• Instalações completas em postos de combustíveis

• Retirada de tanques e equipamentos

• Sistemas de drenagens para efluentes oleosos 

• Pavimentação em concreto 

Pressa Engenharia

Fone: (81) 3428.1687
www.pressaengenharia.com.br    
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frota

Frota aumenta e consumo cresce 

e acordo com levantamento do Departamento Nacional de 

Trânsito (Denatran), o total de veículos no país mais que Ddobrou nos últimos dez anos, atingindo 64,8 milhões de 

unidades em dezembro de 2011. Os dados do Denatran atestam 

precisamente 64.817.974 veículos registrados. Em dez anos, o 

aumento acumulado é de 119%, ou seja, mais 35 milhões de veículos 

chegaram às ruas no período.  

São motos, caminhões e outros tipos de automotores inseridos no 

cadastro desde 1990, circulando pelas vias do país. A expectativa é 

de mais unidades rodando nos próximos meses. Um forte sinalizador 

é o fato de que o  financiamento de veículos bateu recorde e 

encerrou 2010 em R$ 188,6 bilhões.

Segundo a Fenabrave, a previsão para o crescimento das vendas de 

veículos novos neste ano no Brasil, divulgada em julho, é de 8,6%. No 

início do ano era de 5,2%. A previsão inclui carros, comerciais leves, 

caminhões, ônibus, implementos rodoviários e motos.

Hora de abastecer o tanque - Se a previsão da Fenabrave se 

confirmar, o gargalo enfrentado hoje pelo setor de combustíveis 

ficará ainda mais apertado. Isso porque a  produção de etanol em 

2011 só tem condições de garantir o abastecimento de 45% da frota 

de veículos flex atual, de acordo com a  da União da Indústria de 

Cana-de-Açúcar (Única), que divulgou recentemente uma previsão 

de crescimento de apenas 0,52% na produção de etanol na safra 

2011/2012. "No ano passado atendemos 50% da frota flex. A 

projeção desse ano é de 45% e se nada for feito estamos falando em 

37% em 2020", afirmou, em entrevista a um veículo de comunicação, 

o diretor técnico da Única, Antônio de Pádua Rodrigues. 

000000000000000000000000000

00000000000000000000000
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Quem prefere abastecer com gasolina, cujo o preço está bem 

mais vantajoso faz um bom tempo, também poderá enfrentar 

problemas. É que o governo já está cogitando a possibilidade de 

ter que importar o derivado de petróleo. Segundo o presidente 

da Petrobrás, José Sérgio Gabrielli, 95% da gasolina distribuída no 

mercado brasileiro são produzidas no país e apenas 5% é 

importada. Ainda de acordo com ele, caso haja aumento da 

demanda por causa da queda na oferta do etanol, a Petrobrás 

terá que recorrer à importação, pois o país já estaria no limite de 

sua capacidade. 
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Postos se preparam para vender diesel S50

diesel

TUDO PARA POSTOS,LAVA JATO,OFICINAS E BORRACHARIAS.   FONE: 81 3878-8271

Chega nas bombas de combustíveis dos postos 

revendedores, em janeiro de 2012, o diesel S50, com baixo 

teor de enxofre. Mas nem todos os postos vão comercializar 

o produto. Segundo pesquisa feita pela Agência Nacional do 

Petróleo - ANP, com o apoio dos sindicatos varejistas do país, 

apenas 32% dos revendedores que participaram se disseram 

interessados em comercializar o diesel com essa 

especificação. 

Cuidados - Quem pretende trabalhar com o óleo menos 

poluente deverá estar atento a alguns cuidados relativos à 

comercialização e ao armazenamento do combustível. A 

começar por uma limpeza nos tanques nos quais o diesel S50 será 

depositado e nas linhas de abastecimento antes da chegada do produto. 

Para proceder com a limpeza, o ideal é que seja contratada uma empresa 

especializada, lembrando que o serviço deverá ser executado por meio da 

boca de visita  com a utilização de um hidrojato. Os resíduos dos 

contaminantes, por sua vez, deverão ser retidos por filtros.  

Para a manutenção dos tanques, depois que o posto estiver operando 

com o S50, serão necessárias drenagens periódicas motivadas pelo 

ajuntamento de água condensada ou infiltrada, responsável pela 

proliferação  de bactérias com formação de borras.  

Vale destacar ainda que o transporte do S50 poderá ser feito no mesmo 

tipo de caminhão em que outros combustíveis são transportados, o que 

não acontecerá com o S10, que chega ao mercado em janeiro de 2012 já 

demandando uma frota especial. 

00000000000

0000000000000000

Um manual completo 

sobre a 

comercialização e 

armazenamento do 

diesel S50 I S10 

será lançado pela 

Associação 

Brasileira da 

Indústria de 

Equipamentos para 

postos e serviços 

(ABIESP)



ônibus adota etanol para reduzir poluentes

Minidestilaria de etanol
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A parceria entre empresas do Rio Grande do Sul e de São Paulo originou 

uma minidestilaria que fornecerá bioetanol para pequenos produtores. 

Para fabricar o combustível verde, a mini usina investiu em um 

equipamento com capacidade para moer de 40 a 50 toneladas de cana 

por dia, gerando uma produção diária de 500 a 5 mil litros de etanol, 

segundo os parceiros, à preço competitivo. A minidestilaria também está 

preparada para produzir etanol a partir de 

insumos como a mandioca  e o sorgo sacarino, 

entre outros. O setor revendedor de combustíveis 

está atento ao credenciamento da mini usina 

junto  à  ANP e  a  regu lamentação  do  

funcionamento desse novo modelo produtor. 

Confira trechos de entrevista com a  

Procuradora da República, no 

estado de São Paulo, Ana Cristina 

Bandeira Lins, concedida à revista 

Combustíveis e Conveniência, da 

Fecombustíveis - Edição nº 95.

Preço I
«O diesel S50, que ela (a Petrobrás) já 

comercializa, é mais caro, mas não 

muito mais caro, porque não pode ter 

um preço muito acima do outro 

diesel, de forma que desestimule 

quem tem o veículo que precisa 

dele.»

Preço II
«A Petrobrás tem praticamente o 

monopólio da produção de diesel no 

país. Então, tem como equilibrar os 

preços, como já tem feito com o S50. 

Pelo Acordo Judicial firmado em 2008 

entre a Petrobrás, ANP, Ibama, 

indústria automobilística e Governo 

de São Paulo, ela sabe que tem que 

fornecer quantia suficiente para 

abastecer os veículos que estão 

sendo produzidos. Se esse diesel ficar 

parado no estoque dela, ela que 

perde»

Dificuldades
 «O diesel S50I10 é um combustível 

mais sensível, que exige mais 

cuidados. A ANP está ciente e acha 

que, por questões de mercado, isso 

não vai impossibilitar a distribuição 

do S50, nem do S10.   

Estão rodando na cidade de São Paulo, desde maio deste ano, 50 ônibus 

de transporte coletivo movidos a etanol aditivado. A ideia da prefeitura 

paulista é de que 30% da frota sejam movidos a esse tipo de combustível - 

chegando a 4 mil a 4,5 mil veículos até 2013.

Os ônibus estão sendo produzidos na fábrica da Scania em São Bernardo 

do Campo, no ABC, e operados pela Viação Metropolitana, que também 

opera na Região Metropolitana do Recife. O combustível para a frota 

pioneira em São Paulo está sendo fornecido pela União da Agroindústria 

Canavieira do Estado de São Paulo (Única), que segundo os veíulos de 

comunicação, firmou um contrato com a Prefeitura garantindo o 

fornecimento do etanol aditivado por 70% do preço do diesel, atual 

p r i n c i p a l  c o m b u s t í v e l  d a  f r o t a  d a  c a p i t a l  p a u l i s t a .

Ainda assim, a quilometragem por litro do etanol é menor que a do diesel, 

por isso, o valor a ser pago para as empresas que optarem por esse 

combustível será cerca de 3% maior que o referente ao diesel para cobrir 

os custos da operação.

Apesar de o valor de operação ser maior, a prefeitura espera uma 

diminuição dos gastos com saúde pública causados pela poluição. 

Segundo a Prefeitura, testes feitos com um ônibus movido a etanol na 

cidade mostraram uma redução de 80% na emissão de gases do 

aquecimento global, 90% na emissão de material particulado e a ausência 

de emissão de enxofre.  

De acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de 

Pernambuco - Urbana-PE, o grupo Metropolitana Transportes já iniciou 

conversas com a Prefeitura do Recife para verificar a possibilidade de 

trazer o modelo também para a RMR.
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Preço de frete pode subir

mercado

A Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, emitiu 

resolução Nº 3.685, em abril de 2011, determinando que, dentro 

de um prazo de 180 dias, ou seja, a partir de setembro, as cartas-

frete sejam substituídas pelos meios de pagamento autorizados 

pela agência. São eles: o depósito em conta bancária feita em 

nome do titular vinculado ao Registro Nacional de Transportador 

Rodoviário de Cargas, e a inserção de créditos em um cartão, com 

operação de uma administradora habilitada pela ANTT. O meio de 

pagamento deverá ser escolhido pelo contratante, desde que não 

incorra em ônus para o contratado. De acordo com a 

Fecombustíveis, as mudanças motivadas pela resolução farão os 

preços dos fretes aumentarem, bem como outros custos para os 

postos revendedores, à exemplo das tarifas de administração das 

operadoras de cartão. 
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qualidade

ANP orienta técnicos do Carro da Qualidade

A ANP não tem interesse em 

multar os postos, ela quer 

apenas preservar os 

interesses do consumidor, 

como toda agência 

regulamentadora

«

»Mauro Laporte - ANP

Algumas dicas rápidas foram repassadas. Confira:
* Usar apenas a nomenclatura biodiesel é errado; deve-

se usar diesel ou combinação de diesel e biodiesel.

* O LMC deve estar corretamente preenchido e 

atualizado pelos últimos 6 meses.

* O lacre do galão aferidor não pode estar rompido.

No caso desta última dica, Laporte deu uma ótima 

sugestão aos postos. Para evitar que o lacre se parta com 

facilidade, basta coloca-lo de uma forma confortável e 

prende-lo com fita adesiva transparente para protege-lo, 

evitando que ele se quebre facilmente. Assim o fiscal 

pode checar se está tudo de acordo com o exigido e o 

lacre permanece protegido.

Elisângela Marques trabalha no sindicato a 7 meses 

como técnica do Carro da Qualidade. Ela enxergou a 

conversa com Laporte como uma grande oportunidade 

de reciclagem. "Já tivemos palestras sobre questões 

ambientais e sobre a implantação do PAF, mas o encontro 

de hoje vai nos ajudar a orientar cada vez melhor todos 

os postos visitados. Foi um grande aprendizado", 

comemorou a funcionária.
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Nos últimos meses, o Sindicombustíveis - PE percebeu que 

o número de visitas aos postos de combustíveis em 

Pernambuco pelos fiscais da Agencia Nacional de Petroleo 

- ANP cresceu bastante. Com o objetivo de instruir os 

donos e gerentes dos postos associados e prevenir 

autuações, o sindicato convidou o fiscal Mauro Laporte 

para uma conversa com seus funcionários, principalmente 

com os que participam do programa Carro da Qualidade. 

O Sindicombustíveis - PE desenvolveu esse programa, que 

conta com 3 automóveis disponíveis para visitas 

trimestrais aos postos associados com o objetivo de aplicar  

um check list com 80 itens em cada um deles, verificando  

possíveis erros que podem ser alvo da fiscalização da ANP 

e orientando as correções cabíveis.

De acordo com Laporte, algumas das irregularidades 

encontradas nos postos são simples e podem ser evitadas 

através de um check list bem elaborado, como o do 

Sindicombustíveis - PE. "A ANP não tem interesse em 

multar os postos, ela quer apenas preservar os interesses 

do consumidor, como toda agência regulamentadora", 

explicou o fiscal. Ele acrescentou que todo e qualquer 

posto que trabalhe dentro das exigências da ANP terá 

sempre o suporte do orgão, pois ele está sempre atrás de 

orientar, multiplicar informação e conhecimento.

Durante a reunião foram esclarecidas duvidas sobre 

equipamentos de teste, o Livro de Movimentação de 

Combustíveis (LMC), adesivos e placas obrigatórias. 
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TABELA SALARIAL 2011 I 2012

1) O adicional de insalubridade será de grau médio (20%), calculado s/ o 

piso da função.

2) O adicional noturno é devido pelo trabalho realizado no horário de 

22:00 às 05:00 da manhã ou até o término da jornada.

3) Fará jus ao adicional de periculosidade no percentual de 30% (trinta 

por cento) o empregado que exercer suas atividades em local cuja a 

distância for inferior a 7,5 metros do bico estendido da bomba de 

abastecimento (NR 16).

OBS: Os demais empregados que não estão com o salário na tabela 

receberão um reajuste de 8% (OITO). 

As contribuições confederativas será 2 % (dois) todos os meses, exceto no 

mês 06 (seis) E 11 (onze) que é 4 % (quatro).

Associados só tem 

benefícios 

Associados só tem 

benefícios 

Associados só tem 

benefícios 

www.sindicombustiveis-pe.org.br

50
anos

Auditoria nos Postos de Combustíveis  Treinamento Comercial   Orientação 

Jurídica  Informação através de site, revista, twitter, clipping online, além de 

circulares   Relações Trabalhistas  Divulgação de novas tecnologias   

Articulação junto aos órgãos públicos e outras entidades   Conheça muito 

outros serviços em nosso site. 
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