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Cavalcante Petróleo LTDA - EPP - Petrolina
Distrib. RS Derivados Petróleo LTDA (Posto Casa Caiada) - Olinda

Posto Cidade Patrimônio 002 (Posto Avenida) - Paulista
Carrazzone & Trajano Combustíveis LTDA - EPP - Goiana

ML3 Petróleo LTDA - EPP - Abreu e Lima
Jaqueline Alves Cordeiro Silva (Posto Catendense) - Catende

J.A.D Araújo e Cia LTDA - 001 - Poção
J.A.D Araújo e Cia LTDA - 008 - Pesqueira

Posto Fórmula 1 LTDA - Reassociação* - Gravatá
Auto Posto de Combustíveis Noretur III - Caruaru
Auto Posto de Combustíveis Noretur IV - Caruaru
J.F. & Filhos Combustíveis LTDA - 001 - Caruaru
J.F. & Filhos Combustíveis LTDA - 002 - Caruaru

Serra Negra Combustíveis - EPP - Bezerros

Novembro

JB Combustíveis LTDA ( Posto Cohab) - Bezerros
LMF Combustíveis LTDA (Posto Litoral Sul) - Rio Formoso

HG de Oliveira Assistência -ME (Auto Posto As Marias) - Bezerros
RVC Combustíveis LTDA ( Posto Nossa Senhora de Fátima) - Caruaru
Petrosul Comércio de Combustíveis LTDA (Posto Alvorada) - Ipojuca

Auto Posto Souza Ramos LTDA - Caruaru
São Lucas Combustíveis - Caruaru

ANP Alves Auto Posto Combustíveis LTDA - Caruaru
Alves Auto Posto Combustíveis LTDA - Caruaru

NJA Alves LTDA - Caruaru
NJ Alves Combustíveis LTDA - Caruaru

NN Combustíveis LTDA - Caruaru
Lacer Posto LTDA - Caruaru

BJ Combustíveis Eireli EPP - Belo Jardim
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Editorial

Ano 04 I Nº 28 I 2017

Alfredo Pinheiro Ramos 
presidente do Sindicombustíveis-PE

Capital de giro dos postos em cheque 

A atual política de preços da Petrobrás, aliada aos prazos 
praticados pelas operadoras de cartão de crédito, está gerando 
graves problemas ao capital de giro dos postos revendedores de 
combustíveis. Embora a entidade entenda como correta, ao 
acompanhar o mercado internacional, a política tem se 
mostrado de difícil adaptação para os postos, que muitas vezes 
não tem a agilidade para mexer para cima ou para baixo os preços 
na mesma velocidade, como ocorre em outros mercados, como o 
europeu, por exemplo. A proposta do sindicato é de que as 
alterações nos preços, no lugar de serem diárias, deveriam ser 
quinzenais, dando ao revendedor as condições e os prazos 
necessários para uma melhor comunicação com o seu cliente e 
um melhor planejamento.0000000000000000000000000000
Sempre que os preços anunciados pela Petrobras e pelo governo 
federal sobem, as distribuidoras imediatamente repassam a alta 
para o revendedor que está adquirindo combustível naquele 
momento. No entanto, quando há uma queda, elas não agem da 
mesma maneira e continuam praticando o preço maior até seus 
estoques chegarem ao fim. Essa dinâmica não tem sido benéfica 
nem para o revendedor, nem para o consumidor final, assim 
como a nova política de preços, que só tem beneficiado na 
realidade o acionista da Petrobras.000000000000000000000
Embora haja toda uma cadeia pela qual o combustível passa até 
chegar no tanque do veículo, à vista da sociedade, todo esse 
cenário é culpa do revendedor. Mais uma vez reforçamos que os 
aumentos feitos pela Petrobras no valor do combustível 

comercializado para a distribuidora não significa aumento na 
margem de lucro do revendedor. Esses aumentos 
repercutem ainda no valor do imposto, que tem arrecadação 
antecipada e  segue para o estado, não para o bolso do 
revendedor. 000000000000000000000000000000000
No que isso acarreta? Com os preços maiores, é preciso mais 
capital de giro para adquirir mais combustível. Nesse período, 
ponderando altas e baixas nos preços, o cartão de crédito que 
já tomava parte do nosso capital, aumentou a fatia de ganho, 
porque a maioria das pessoas estão consumindo menos e 
usando mais a modalidade crédito. 000000000000000000
O resultado é que o valor que recebemos do cartão de crédito 
relativo às vendas de 30 dias atrás já não paga a mesma 
quantidade de produtos. 0000000000000000000000
Diante dessa situação, o Sindicombustíveis-PE e os 
revendedores de combustíveis do estado apoiam todo os 
movimentos da população no sentindo de manifestar sua 
insatisfação com os valores dos combustíveis. Só não estão de 
acordo com a iniciativa de apenas criticarem os 
revendedores. Estes são a ponta dessa cadeia e não tem o 
poder de decisão que a população imagina e credita 
erroneamente, por falta de conhecimento do longo caminho 
pelo qual passa o combustível, da refinaria até a bomba. 000
O bom empresário, que é a grande maioria, deve também ter 
a proteção do estado e dos órgãos de proteção ao 
consumidor. Tais órgãos também deveriam observar que os 
próprios revendedores também são consumidores e 
deveriam ter seus direitos defendidos. Não são produtores e 
sim consumidores das distribuidoras e em outro grau, da 
própria Petrobrás. E no Brasil existe o monopólio e uma 
concentração de venda a partir das três maiores 
distribuidoras. 0000000000000000000000000000000
Responsabilizar só o pequeno, que está na ponta, que 
enfrenta a crise de insegurança pública além de outros 
problemas, é muito preocupante. É um desestímulo para o 
setor realizar outros investimentos para melhorar a 
qualidade dos serviços e se modernizar.00000000000000000
Trata-se de uma categoria que gera renda e empregos, 
atende e presta serviços a quem procura, quer seja na 
iluminação, na loja de conveniência, no fornecimento de um 
ambiente seguro, entre outros,  mesmo sem que seja 
necessário a compra do combustível, que é o produto 
principal do estabelecimento. Às vezes as pessoas acham que 
o empresário não deve ganhar dinheiro, mas ele precisa ter 
remuneração para arcar com todos esses serviços e cada dia 
que passa o estado brasileiro está de forma geral 
inviabilizando a atividade empresarial. 
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O Congresso Nacional aprovou reforma trabalhista 
modernizando a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). As 
novas normas entraram em vigor no dia 11 de novembro, 
regulamentando as relações trabalhistas de todos os segmentos 
econômicos. Confira alguns pontos: 

MULTAS ADMINISTRATIVAS 

Situação antes da nova lei: A CLT previa que a empresa que 
mantivesse empregado não registrado incorreria na multa de 
valor igual a 1 salário-mínimo regional, por empregado não 
registrado, acrescido de igual valor em cada reincidência (art. 47, 
caput). Ainda sujeitava a empresa, nas demais infrações 
referentes ao registro de empregados (admissão no emprego, 
duração e efetividade no trabalho, férias, acidentes e demais 
circunstâncias de proteção do trabalhador – art. 41, parágrafo 
único), à multa de valor igual à metade do salário-mínimo 
regional, dobrada na reincidência (art. 47, parágrafo único).
 
O que diz a nova lei: Mantém a ausência de registro do 
empregado como infração sujeita a multa, mas altera o seu valor 
para R$ 3.000,00 por empregado não registrado, acrescido de 
igual valor em cada reincidência e explicita que essa infração 
constitui exceção à dupla visita (art. 627 da CLT). Inova para 
estabelecer que, quando se tratar de microempresa ou empresa 
de pequeno porte, o valor final da multa aplicada será de R$ 
800,00 por empregado não registrado. Acrescenta ainda que na 

hipótese de não serem informados outros dados do 
empregado (admissão no emprego, duração e efetividade no 
trabalho, férias, acidentes e demais circunstâncias de 
proteção do trabalhador – art. 41, parágrafo único da CLT) o 
empregador ficará sujeito a multa de R$ 600,00 por 
empregado prejudicado (art. 47 e 47-A da CLT).

HORAS IN ITINERE
 
Situação antes da nova lei: A CLT dispunha que o tempo 
despendido pelo empregado até o local de trabalho e para o 
seu retorno, por qualquer meio de transporte, não seria 
computado na jornada de trabalho, salvo quando, tratando-
se de local de difícil acesso ou não servido por transporte 
público, o empregador fornecesse a condução (art. 58, § 2º). 
No caso das microempresas e empresas de pequeno porte 
poderiam ser fixados, por meio de acordo ou convenção 
coletiva, o tempo médio despendido pelo empregado, bem 
como a forma e a natureza da remuneração (art. 58, § 3º).
 
O que diz a nova lei: Estabelece que o tempo despendido pelo 
empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do 
posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por 
qualquer meio de transporte, inclusive o fornecido pelo 
empregador, não será computado na jornada de trabalho, por 
não ser tempo à disposição do empregador (art. 58, § 2º, CLT).
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Evento

Pernambuco recebe Congresso Nacional de Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro

Nos dias 26 e 27 de outubro foi realizado pela primeira vez no 
Nordeste o Congresso Nacional de Direito Marítimo, Portuário 
e Aduaneiro, juntamente com o 1º Simpósio de Direito 
Marítimo, Portuário e do Petróleo, com o apoio do 
Sindicombustíveis-PE. Em sua quinta edição, o congresso 
promovido pela OAB-PE foi sediado no Hotel Sheraton 
Reserva do Paiva e reuniu cerca de 300 participantes atraídos 
por uma programação composta por oito painéis sobre temas 
relevantes para o setor, a exemplo de Acidentes Marítimos e 
Portuários, Processo Marítimo e Portuário, Direito Aduaneiro, 
Praticagem e Logística, Segurança da Navegação, 
Responsabilidades e Segurança da Navegação, Transporte 
Internacional e Atividade Portuária, Arbitragem Marítima, 
Código Comercial e Tribunal Marítimo.0000000000000
De acordo com a coordenadora jurídica do Terminal de 
Granéis Líquidos Combustíveis em Suape - Pandenor, Piedade 
Buarque, com o grande crescimento econômico do Brasil na 
última década, observa-se uma maior demanda pelo 
transporte aquaviário, por modernas instalações portuárias e 
eficientes normas aduaneiras. "95% do comércio exterior do 
país (Antaq, 2011) é feito pelo mar e a cabotagem é 
responsável somente por 5% do transporte doméstico 
(PNLT,2007). Tal quadro exige postura pró-ativa da academia, 
dos profissionais e das comunidades marítimas, portuárias e 
aduaneiras na defesa da economia do setor e no aumento da 
maritimidade dos portos brasileiros", destaca ela, enfatizando 
a relevância de uma discussão local mais ampla sobre a 

questão.00000000000000000000000000000000
Ainda de acordo com Piedade Buarque, entre os objetivos 
do congresso esteve o de contribuir para o 
aperfeiçoamento e disseminação do direito Marítimo, 
Portuário e Aduaneiro, com a redução do risco nas 
atividades de transporte marítimo, portuário e comércio 
exterior, através da capacitação de advogados, estudantes 
e profissionais envolvidos nas áreas. "A OAB/PE orgulha-se 
de promover mais um amplo debate sobre temas que 
constituem toda a sua histórica luta, e assim, consolidar 
seu protagonismo na difusão de ideais e práticas que 
permitam a realização da justiça nos novos tempos", fala.
A solenidade de abertura foi prestigiada pelo vice-
governador de Pernambuco, Raul Henry, pelo presidente 
da OAB-PE, Ronnie Duarte e pelo presidente de Suape, 
Marcos Baptista, entre outras personalidades de destaque 
na área.

Durante os eventos, também houve o lançamento de 
cinco livros:

Curso de Direito Marítimo Sistematizado, 2017 - Ingrid 
Zanella; Praticagem, Meio Ambiente e Sinistralidade, 2017 
-  Matusalem Pimenta; Tribunal Marítimo, 2017 -  Sérgio 
Ferrari; Manual de Direito Portuário, 2o, 2017 - Francisco 
Carlos de Morais e Silva; e Métodos Extrajudiciais de 
Resolução de Conflitos, 2017 - Flávia Holanda (coord), 
Osvaldo Agripino (Coautor).
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Encontro de Revendedores em Caruaru tem grande adesão 

Evento

 Encontro de Revendedores de Combus�veis Opromovido pelo Sindicombus�veis-PE, em 
Caruaru, no dia 31 de outubro surpreendeu 

posi�vamente tanto os par�cipantes quanto a equipe 
do sindicato envolvida no evento. 00000000000000
Para os  organizadores,  o  número de postos 
representados, entre associados e não associados, foi 
bastante expressivo, lotando o auditório do Caruaru 
Pallace Hotel. 000000000000000000000000000000
"Foi uma tarde de novas informações e re�rada de 
dúvidas sobre as normas e regras que regem o setor, que 
resultou ainda na associação de mais 20 revendedores 

com operações não só na cidade, mas em outros 
municípios da região", enfa�za o presidente do 
Sindicombus�veis-PE, Alfredo Pinheiro Ramos. 
A apresentação do sindicato sucedeu mais uma 
palestra informa�va sobre o curso de NR20, 
ministrada pela equipe do Sindicombus�veis-PE. Em 
2017 foram capacitados no estado aproximadamente 
500 de funcionários de postos através do curso. 0000
Para surpresa dos revendedores par�cipantes, o 
encontro foi finalizado com o sorteio de quatro 
impressoras não fiscal para atendimento da nova 
exigência da NFCE.

Ao nal do Encontro de 
Revendedores, foram 

sorteadas quatro 
impressoras não scal para 

atendimento da nova 
exigência da NFCE. 

Ao lado, os revendedores que 
receberam o presente 

surpresa
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Medalha do Mérito Pernambucano

Em comemoração aos 130 anos do Corpo de 
Bombei ros  Mi l i ta r  de  Pernambuco,  a 
corporação promoveu no dia 20 de outubro um 

grande evento no Teatro Tabocas, no Centro de 
Convenções de Pernambuco, com a presença do 
governador do estado, Paulo Câmara. Um dos marcos 
da fes�vidade foi a entrega da Medalha Pernambucana 
do Mérito Bombeiro Militar des�nada à bombeiros, 
personalidades, autoridades civis e militares, 
ins�tuições públicas e en�dades privadas a fim de 
reconhecer relevantes serviços prestados à corporação 
em prol da causa pública. 0000000000000000000

E n t r e  a s  e n � d a d e s 
homenageadas em 2017, 
esteve o Sindicombus�veis-PE, 
representado na solenidade 
pelo seu presidente, Alfredo 
Pinheiro Ramos, que recebeu a 
medalha ao lado de outras 
personalidades de destaque no 

ano. 0000000000000000000000000000000000
Na ocasião, Alfredo Pinheiro Ramos reforçou que a 
medalha é de merecimento de toda a revenda 
pernambucana e é um marco para a valorização deste 
setor econômico no estado. "A revenda de 
combus�veis do estado está de parabéns!", frisou. 
A medalha foi outorgada ao sindicato pelo governador 
de Pernambuco, Paulo Câmara, atendendo a 
proposição do comandante geral do Corpo de 
Bombeiros Militar, Manoel Francisco de Oliveira Cunha 
F i l h o .  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 0 0
A Medalha Pernambucana do Mérito foi criada pelo 
Decreto nº 19.377, de 11 de outubro de 1996, pelo 
então governador Miguel Arraes de Alencar, e cons�tui 
a mais alta condecoração do Corpo de Bombeiros 
Militar de Pernambuco. 
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Resultados da revenda ainda em queda

Mercado

ntre 2012 e 2015 o setor cresceu 5,6%. Mas com Eo agravamento da crise econômica, o cenário 
mudou. De acordo com o Departamento 

Intersindical de Esta�s�ca e Estudos Econômicos 
(DIEESE), o setor de comércio varejista de combus�veis 
e lubrificantes registrou queda em 2016 e já contabiliza 
queda de 8,3% no primeiro trimestre de 2017. 0000000
Mas no que depender da evolução da economia para o 
próximo ano, sobretudo em Pernambuco, a expecta�va 
é de que 2018 revele resultados melhores. É que no 
primeiro semestre de 2017,  o PIB do estado cresceu 
2,3% enquanto o do Brasil ficou estagnado em 0,20% 
em relação ao mesmo período do ano passado. 
A projeção para 2018, mesmo em ano eleitoral, é de 
que o PIB pernambucano tenha uma alta de 2,2%, 

puxado principalmente pelos setores de indústrias e 
serviços, que poderão ter um aumento de 3% e 2,1%, 
respec�vamente. "Esperamos que o aquecimento da 
economia, mesmo pequeno,  traga um impacto 
posi�vo para o consumo de combus�veis", reflete o 
presidente do Sindicombus�veis-PE, Alfredo Pinheiro 
Ramos.

Volume - De acordo com o Demonstra�vo de Controle 
de Produtos da ANP, de janeiro a outubro de 2017, 
houve um crescimento nos volumes de diesel e 
gasolina comercializados pelas distribuidoras para os 
postos revendedores. O etanol, no entanto, registrou 
queda. Esse comportamento se repe�u tanto no 
cenário nacional quanto em Pernambuco. 
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Total em 2016:

Total em 2016:

2º trimestre 2017

2º trimestre 2017

2º trimestre 2017

3º trimestre 2017 Outubro de 2017

Outubro de 2017

Outubro de 20173º trimestre 2017

3º trimestre 2017

1º trimestre 2017 

1º trimestre 2017 

1º trimestre 2017 

etanol hidratado

gasolina c

diesel

41.073 m³

328.553 m³

381.323 m³

44.866 m³

306.491 m³

372.892 m³

51.708 m³ 16.713 m³

126.141 m³

128.218 m³324.243 m³

364.555 m³

154.349 m³

1.767.396 m³

1.244.909 m³

-10,3%

1,2%

5%

Evolução da venda de combustíveis 
em Pernambuco  pela distribuidoras, 

conforme site da ANP

Gráfico montado a partir dos dados da ANP para Pernambuco

Variação Acumulada anual:

Variação Acumulada anual:

Variação Acumulada anual:

Total em 2016:
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Entrevista
Ano 04 I Nº 28 I 2017

Cel. Cunha fala sobre atuação do Corpo de Bombeiros

Atualmente, o Comando Geral do Corpo de 
Bombeiros está sob os cuidados do Cel. 
Cunha, que possui em seu currículo 18 

condecorações. O Comandante Geral do 
CBMPE vem realizando com maestria o 

processo de renovação do trabalho dos ocias 
e vem dando um toque pessoal de valorização 

da tropa. Em entrevista à Postos 
Pernambuco, o Cel. Cunha fala sobre a 

atuação do Corpo de Bombeiros e a 
importância da parceria rmada com o 

Sindicombustíveis-PE.

Postos Pernambuco - O Corpo de Bombeiros de 
Pernambuco completou 130 anos. Como a data foi 
comemorada?
Cel Cunha - Completamos 130 anos no dia 20 de 
outubro. O Corpo de Bombeiros foi criado em 1887, 
pelas empresas de seguros do porto do Recife. Era 
necessário um serviço de prevenção de incêndio e para 
isso essas empresas contrataram 30 bombeiros, 
começando a par�r dali o Corpo de Bombeiros da 

cidade do Recife. Esse Corpo de Bombeiros em 1922 foi 
atrelado à Força Pública do estado, hoje a Polícia 
Militar, e em 1994, fomos emancipados da PM. É 
importante frisar que foi em Pernambuco que 
aconteceu o primeiro serviço de bombeiros das 
Américas. Em 1636, ainda sob o domínio Holandês, 
recebemos da Holanda um efe�vo de bombeiros 
holandeses. Por 27 anos eles fizeram o serviço de 
prevenção de incêndios no Recife. 00000000000000
Nesses 130 anos de serviço, nós duplicamos o efe�vo, 
saindo do efe�vo ligado à Polícia Militar de 1.200 
homens para, hoje, 2.600. Tivemos agora a aula 
inaugural de mais um curso de formação para mais 300 
bombeiros. Temos a perspec�va de em 2018 
conseguirmos mais outro curso para 280 bombeiros, e 
com isso chegar a um efe�vo maior, de três mil 
bombeiros ainda em 2018.
No calendário dos 130 anos em outubro, no dia 20 
�vemos a solenidade de entrega da maior comenda da 
c o r p o r a ç ã o ,  q u e  é  a  M e d a l h a  d o  M é r i t o 
Pernambucano Bombeiro Militar, onde o presidente do 
Sindicombus�veis-PE foi agraciado representando 
todo o apoio que o sindicato dá aos bombeiros na 
busca da prevenção nos estabelecimentos comerciais. 
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Entrevista

Tivemos também a Corrida do Fogo, que entrou para o 
calendário despor�vo do estado, no dia 12 de 
outubro, sendo esta a décima quinta edição. Tivemos 
também exposição no shopping Paço Alfândega sobre 
o dia a dia da corporação e a festa no Clube dos Oficiais 
com o pessoal da Reserva, porque ninguém existe sem 
passado.

PP - Hoje, além da prevenção e do combate aos 
incêndios, que outras a�vidades o Corpo de 
Bombeiros presta para a população?  
C e l .  C u n h a  -  O s  b o m b e i r o s  c o m e ç a r a m 
principalmente para fazer a parte de ex�nção de 
incêndio. Nosso maior carro chefe é a prevenção de 
incêndio. É muito importante a gente minimizar os 
desastres, e para isso precisamos prevenir através da 
adequação de edificações an�gas e novas nas 
sistemá�ca de prevenção. Fora isso estamos 
trabalhando na área de resgate de politrauma�zados 
em via pública, resgate de pessoas em ferragens - que 
é um dos serviços de maior comoção - vi�mados de 
crimes violentos intencionais, trabalhamos a parte de 
salvamento aquá�co, salvamento em 
a l t u r a ,  e x � n ç ã o  d e  a n i m a i s 
peçonhentos, busca, salvamento e 
mergulho de resgate, a�vidades de 
guarda-vidas nas praias do litoral 
pernambucano, e até na parte de resgate 
aéreo com os nossos helicópteros do 
GTA, da Secretaria de Defesa Social - SDS. 
O Corpo de Bombeiros hoje tem um 
leque de serviços que vai muito além da 
simples ex�nção de incêndio. Temos 
também serviços por telefone, através 
da Central do Centro Integrado de 
Operações de Defesa Social -  Ciods, 
onde a gente faz um monitoramento de 
ocorrências enquanto a equipe se dirige 
ao local do acidente. São mães que ligam 
aflitas para a corporação com problemas 
de engasgo, por exemplo, e ali os nossos 
telefonistas passam todas as diretrizes 
de como fazer as manobras para a 

criança ou bebês terem as suas vias aéreas 
desobstruídas. Já salvamos muitas vidas nessa 
situação. Os bombeiros também já fizeram vários 
partos a caminho de hospitais. 000000000000000

PP - O senhor acha que todas essas a�vidades fazem 
com que o Corpo de Bombeiros tenha uma imagem 
posi�va perante a sociedade?
Cel. Cunha - Isso. Acho que pela décima ou décima 
primeira vez consecu�va a profissão de bombeiro é a 
mais bem avaliada do mundo. Numa con�nua, boa e 
prazeirosa realidade, porque sempre o bombeiro é 
visto como um profissional de alto grau de 
confiabilidade por todo o planeta. 

PP - Qual é a atuação do Corpo de Bombeiros junto à 
revenda de combus�veis?
Cel. Cunha - Temos parcerias não só com o 
Sindicombus�veis-PE, mas com alguns outros 
também. Todo sindicato ou toda federação que quiser 
fazer uma parceria estaremos abertos, porque os 
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resultados são muito interessantes. Não só fortalece o 
sindicato como cria um protocolo de encaminhamento 
mais legí�mo para se chegar a uma resolução. Por 
exemplo: um posto de revenda de combus�veis tem 
junto ao sindicato uma parceria com o Corpo de 
Bombeiros através da qual ele pode dar entrada nos 
seus processos junto à corporação que nós temos um 
acompanhamento maior, tratando todas as demandas 
da mesma natureza como um bloco, dando mais 
agilidade nessa condução. Acontece muitas vezes de, 
em um mesmo segmento econômico, empresas terem 
um mesmo problema de regularização. No caso da 

revenda, fala-se muito na liberação dos atestados de 
regularidade. Então as parcerias fortalecem os 
sindicatos, o comércio e a sociedade de maneira geral. 
PP - Existe um check-list do Corpo de Bombeiros que 
os revendedores possam seguir de forma preven�va?
Ce. Cunha - Sim, existe. E ele é difundido através de 
panfletos da corporação e através do site do Corpo de 
Bombeiros (www.cbm.pe.gov.br). No site, ele deve 
fazer o download, baixando o Código Contra Incêndio e 
Pânico do Estado de Pernambuco. Além disso, também 
podem ser baixados todos os documentos necessários 
para preenchimentos para dar entrada na corporação, 
pode baixar o leque de documentos necessários para 
se regularizar, e ter acesso direto através do chat, que é 
a ferramenta de atendimento com o cidadão. 

PP - Como o senhor enxerga o movimento do 
sindicato no sen�do de buscar a corporação para 
tratar das demandas da categoria?
Cel. Cunha - Bom, na nossa gestão no Corpo de 
Bombeiros, que começou em 2014 e segue até os dias 
atuais, estamos fazendo cada vez mais melhorias com 
enfoque no público. Estamos buscando uma maior 
regularização e com isso deixamos de trabalhar só a 
par�r de demanda e passamos a atuar em regime de 
fiscalização. Nós antecipamos, vamos até as empresas 
para fiscalizar e orientar da necessidade de se 
regularizar junto ao Corpo de Bombeiros, e poder ter 
um ambiente mais seguro para melhor servir à 
população. Essa parceria vem dar fluidez para quem 
quer se regularizar. É muito importante que todas as 
empresas tenham nesse sindicato essa possibilidade 
de um apoio técnico. O sindicato libera espaço em suas 
publicações para difundirmos nossas ações, fazemos 
trabalhos em conjunto  e esperamos que com esse 
serviço chamar a atenção de outros sindicatos para 
buscar a regularização em grupo. 000000000000
Aos revendedores de combus�veis, deixo a seguinte 
mensagem: o bombeiro está cada dia mais avançando 
na regularização. Vai chegar um momento de exigência 
em que todos os estabelecimentos terão que estar 
realmente dentro dos padrões de segurança do estado 
de Pernambuco. Então aproveitem muito esse 
momento que estamos passando hoje de parceria. 





1
4

I P
os

to
s 

P
er

na
m

bu
co

Segurança
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Rodovias marcadas pelo aumento de cargas roubadas

Entre os assuntos que circularam pelo setor revendedor 
de combus�veis em Pernambuco em 2017, um dos mais 
comentados foi o roubo de cargas durante o transporte 
das distribuidoras para os postos. O problema se 
agravou este ano com relação ao ano anterior, 
mo�vando contatos permanentes dos representantes 
do Sindicombus�veis-PE com a Secretaria de Defesa 
Social - SDS, do Governo do Estado. 00000000000000
Apesar dos esforços do sindicato junto aos órgãos 
competentes e da própria polícia, a luta contra essas 
ocorrências tem sido árdua e nem sempre efe�vas. 
Para se ter uma ideia, no dia 10 de novembro, foram 
presos em flagrante membros de uma quadrilha de 
assaltantes de carga de combus�veis no momento em 
que realizavam o descarrego do produto em um posto 
revendedor localizado em Paulista. Um dia depois, após 
a audiência de custódia, os integrantes da quadrilha já 
estavam soltos sem sequer cobrança de pagamento de 
fiança, voltando às ruas e às suas a�vidades criminosas. 
A quadrilha, vinculada à organização criminosa Primeiro 
Comando da Capital - PCC, instalada no estado há cerca 
de um ano, vem pra�cando os assaltos às cargas de 
combus�veis durante o seu transporte, abastecendo 
postos irregulares supostamente integrantes da rede 
criminosa.000000000000000000000000000000
"A prá�ca além de ser um crime, fomenta a 
concorrência desleal desequilibrando o mercado 
revendedor, promove a sonegação de impostos e 
alimenta através da lavagem de dinheiro o tráfico de 

drogas e de outros ilícitos", destaca o presidente do 
Sindicombus�veis-PE, Alfredo Pinheiro Ramos.  
O Sindicombus�veis-PE apoia e dá todo o suporte 
necessário a esse �po de combate e parabeniza a 
polícia militar e a polícia civil pelas suas atuações no 
caso, e à Secretaria da Fazenda pela sua intervenção no 
sen�do de interditar o estabelecimento.0000000000
A en�dade vem reforçando diante dos órgãos 
competentes e também diante da imprensa o dano 
social e econômico causado pelo crescimento das 
esta�s�cas de roubo de cargas nas estradas 
pernambucanas, e conclama a sociedade a exercer 
maior pressão para que seja coibida essa prá�ca nociva 
à sociedade como um todo.
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Sindicato inaugura nova sede

Nova sede

O Sindicombus�veis-PE e a revenda de combus�veis 
de Pernambuco iniciam 2018 com o pé direito. 
É que no dia 19 de janeiro foi inaugurada a nova sede 
da en�dade, mais moderna e equipada para atender 
os associados com mais qualidade e conforto.
A edificação foi erguida no mesmo terreno onde se 
localizava a sede an�ga, na Rua Desembargador Adolfo 
Ciríaco, 15, no Prado, que foi demolida no processo.00
O espaço, com área ú�l aproximada de 400m², tem 
auditório com capacidade para acomodar 60 pessoas, 
salas para cursos comportando até 120 par�cipantes, 
sala para assessorias, sala para o programa Carro da 
Qualidade e sala da diretoria com equipamentos para 
vídeo conferências, entre outros. 000000000000000
O processo constru�vo da sede atendeu diversos itens 
pertencentes ao conceito de sustentabilidade, à 
começar pela estrutura metálica, passando pelas  
lâmpadas - todas de Led - e pela aquisição de 12 
aparelhos de ar condicionado dentro dos padrões de 
eficiência energé�ca. «É um local de grande u�lidade 
para o revendedor. Um espaço de capacitação e 
desenvolvimento do seu negócio», considera o 
presidente do Sindicombus�veis-PE, Alfredo Pinheiro 
Ramos. 
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Incentivo ao uso do GNV
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Parceria

Reduzir os gastos do co�diano está na ordem do dia da 
família e do trabalhador brasileiro. Diante disso, vem 
crescendo a demanda pelo uso do Gás Natural Veicular - 
GNV em detrimento da gasolina, que vê seu preço 
majorar constantemente, além de outros combus�veis 
que possuem um desempenho inferior. Isso porque o 
GNV além de ser um combus�vel limpo e puro, tem se 
mostrado o mais  econômico,  sem perda de 
desempenho do veículo quando u�lizados os 
equipamentos  de  conversão  de  5ª  geração.
Ainda que já esteja comprovada a segurança do seu uso 
e quase não haja registro recente de acidentes,  uma 
imagem pouco confiável ainda resiste entre condutores. 
Essa imagem é alimentada sobretudo pelas más 
escolhas no passado de proprietários de veículos que, 
visando uma economia ainda maior, optaram por 
equipamentos de segunda mão, sem garan�as, 
instalados em oficinas clandes�nas que não respeitam 
às normas técnicas. 000000000000000000000000
De acordo com o Sindicombus�veis-PE, algumas 
recomendações são básicas para garan�r a segurança do 
condutor do veículo, passageiros e do fren�sta que 
es�ver realizando o abastecimento: desligar o veículo, 
não fumar ou u�lizar o aparelho celular.  De acordo com 
o presidente da en�dade, Alfredo Pinheiro Ramos, o 
mais importante, no entanto, está na escolha do local de 
instalação  do kit gás e na cer�ficação de que o 
equipamento respeita as especificações técnicas dos 
órgãos competentes, como a Agência Nacional do 
Petróleo, INMETRO e a Copergás. "Atualmente, estão 
cadastradas pela Companhia cinco instaladoras no 
Grande Recife.  A lista está disponível no site da 
Copergás. São oficinas que se comprometem com a 
qualidade dos kits, da mão de obra da manutenção 
correta do equipamento", explica ele. 

Campanha - O Sindicombus�veis-PE apoiou a campanha 
desenvolvida este ano pela Copergás oferecendo um 
bônus de R$ 1 mil para instalação do "Kit Gás".  
O bene�cio é válido para aquisições dos kits GNV de 5ª 
geração e cilindros novos. A instalação deve acontecer 
em uma das convertedoras credenciadas junto ao 
Programa da Copergás e autorizadas pelo INMETRO. 

Vantagens - De acordo com cálculo da Copergás, o 
GNV apresenta uma economia de 53% com relação à 
gasolina e de 58% com relação ao etanol. Tomando 
como base os estados do Nordeste, Pernambuco 
figura com o GNV de menor custo, sendo necessário, 
apenas R$ 0,17 para percorrer a distância de 1 km. 
O estado possui uma frota de, aproximadamente, 
47.500 veículos (fonte: DENATRAN) e 69 postos que 
comercializam o gás natural veicular.



Data: 22 até 26 de janeiro de 2018
Horário: 8h às 17h

Público: Proprietários e gerentes de postos revendedores
Ministrante: Marcelo Borja

Local: Sede do Sindicombustíveis-PE
(Rua Desembargador Adolfo Ciríaco, 15. Prado, Recife-PE

Contato: 81 3227-1035
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CIDADES E  DETRAN-PE

NEGOCIAÇÃO COLETIVA DO TRABALHO 

Está agendada para o dia 11 de janeiro de 2018 nova 
reunião entre os representantes do Sindicombus�veis-PE 
e do sindicato laboral da categoria para dar con�nuidade 
ao processo de negociação cole�va do trabalho. 

MAIOR ARRECADAÇÃO DE ICMS

Um balanço do ICMS 2016 em Pernambuco foi divulgado 
no final de dezembro nos veículos de comunicação locais. 
Não foi surpresa para o Sindicombus�veis-PE confirmar 
mais uma vez que o setor revendedor é o maior 
arrecadador do imposto no estado. No ano em questão, 
foram arrecadados através do ICMS R$14,2 bilhões, dos 
quais R$3,2 bilhões eram oriundos do segmento de 
combus�veis. As alíquotas do ICMS são variáveis e vão de 
4% até 30%. Durante viagem para Brasília,

para cumprir agenda no Ministério
do Trabalho, Alfredo Pinheiro

Ramos participou também de encontro 
com o governador de São Paulo, Geraldo 

Alckmin.

MAIS UMA VITÓRIA NO CONGRESSO

Os Projetos de Lei Nº3351/15 e 6866/17 foram rejeitados 
em dezembro pela Comissão de Desenvolvimento 
Econômico, Indústria, Comércio e Serviços. Entre as 
proposições rejeitadas está a que obrigava os postos a 
manterem em local de fácil e ampla visualização 
informações como quan�dade de combus�veis existente 
em seus tanques e a previsão de duração dos respec�vos 
estoques a serem vendidos pelos preços anunciados. Veja 
trecho do parecer emi�do pelo relator da comissão, o 
deputado Vítor Lippi: «Debater preço de combus�veis 
descarregando toda carga nega�va sobre os postos de 
revenda, sem conhecer os detalhes, resulta em injus�ça». 

No dia 18 de outubro, o presidente do 
Sindicombus�veis-PE, Alfredo Pinheiro 
Ramos, e revendedores, foram recebidos 
em audiência pelo secretário das Cidades, 
Francisco Papaléo, e pelo presidente do 
Detran, Charles Ribeiro. Na pauta, foi 
s o l i c i t a d a  m a i s  a g i l i d a d e  n o 
licenciamento e na vistoria dos carros 
com adaptação para consumo do GNV 
como alterna�va de combus�vel, onde 
ainda há um gargalo grande. 
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ATO COTEPE/PMPF Nº23, DE 07 de DEZEMBRO DE 2017.

NOVOS TREINAMENTOS EM NR20

MINISTRO DO TRABALHO

Preço médio poderado a consumidor final

UF      Gasolina C  R$ / l   Diesel S10 R$ / l      Diesel R$/l      QAV   R$ / l              AEHC  R$ / l        GNV  R$ / m3       Óleo Comb. R$ / l

AL

BA

CE

MA

PB

PE

PI

RN

SE

4,1730

4,0550

3,8600

3,6900

3,8771

4,1999

4,0197

4,0900

3,9889

3,3380

 3,4200

3,1875

3,2080

3,1907

3,1630

3,3836

3,4589

3,3830

3,3630

3,2600

3,2600

3,1560

3,0963

3,0800

3,1897

3,3285

3,2110

2,3200

    -

    -

    -

2,3246

 -

2,4910

       -

2,2950

3,2860

3,2010

3,1700

3,2180

3,1312

2,9950

3,2692

3,2680

3,1590

2,6460

2,4400

     -

     -

2,7241

-

      -

2,8305

2,36960

     -

     -

     -

     -

1,6900

      -

      -

1,6900

     -

Recorte Nordeste

Durante o ano de 2017, a equipe do Sindicombus�veis-PE 
realizou o treinamento de cerca de 435 funcionários de 
postos de combus�veis de Pernambuco em NR20. Mais da 
metade desse con�ngente era vinculada à postos localizados 
na capital pernambucana. Outros municípios antendidos ao 
longo do ano foram Vitória de Santo Antão, Cabrobó, 
Salgueiro e Serra Talhada .

Presidentes de sindicatos de postos de 
combus�veis de todo o Brasil par�ciparam 
no dia 13 de dezembro de reunião com o 
ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, 
em seu gabinete, em Brasília. Durante o 
encontro do qual par�cipou o presidente do 

Sindicombus�veis-PE, Alfredo Pinheiro Ramos, 
foram discu�das diversas demandas do setor 
revendedor, ao exemplo da neutralização da 
Portaria que trata do benzeno. «Saímos o�mistas 
com o que conversamos com o ministro Ronaldo 
Nogueira», considerou Alfredo Pinheiro Ramos. O 
deputado federal pernambucano, Daniel Coelho, 
acompanhou a comi�va na reunião. No dia 17 de 
novembro, Alfredo Pinheiro Ramos já havia 
par�cipado de reunião na SRT-PE, para falar sobre as 
normas da higienização dos uniformes. 
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Comunicação

Balanço 2017 é apresentado em encontro com a mídia

Na sexta-feira, 15 de dezembro, o Sindicombus�veis-PE 
promoveu após uma pausa de dois anos seu almoço com 
jornalistas a fim de fazer um balanço do andamento do 
setor revendedor durante 2017. Os convidados foram 
recebidos pelo presidente do sindicato, Alfredo Pinheiro 
Ramos, pelo ex-presidente, Fernando Cavalcan�, e pela 
assessora de comunicação, Gabriela Vasconcelos. Também 
estavam presentes a fim de dirimir dúvidas dos jornalistas 
sobre as suas áreas de atuação, o advogado trabalhista 
Sérgio Aquino e a equipe do programa Carro da Qualidade. 
Durante o encontro do qual par�ciparam jornalistas 
representantes dos cadernos de Economia, Veículos e DP 
Empresas, do Diário de Pernambuco, de Economia, da 
Folha de Pernambuco, de Economia e do Departamento 
Comercial, do Jornal do Commercio, e da Rádio CBN, foi 
re a l i za d a  u m a  a p re s e nta çã o 
c o n s � t u í d a  p o r  u m a 
contextualização do setor em 
Pernambuco e no Brasil, o perfil da 
d e m a n d a  e  d o  c o n s u m o  n a 
atualidade, o posicionamento do 
sindicato diante da nova polí�ca de 
preços da Petrobrás e da atuação do 
crime organizado no segmento no 
estado, além de perspec�vas para 

2018. Também foram abordados a cadeia comercial dos 
combus�veis e os custos aos quais os revendedores são 
subme�dos para gerir os seus negócios. 000000000000000
"Deixamos claro o legado social e econômico gerado pelo 
setor revendedor de combus�veis em Pernambuco, uma vez 
que empregamos aproximadamente 30 mil pessoas nas 
pistas de abastecimento, na administração e nas lojas de 
conveniência, sendo esta mão de obra totalmente formal. 
Além disso, somos o setor econômico que mais arrecada 
ICMS para o estado", informou Alfredo Pinheiro Ramos. 
Na ocasião, o presidente endossou a opinião concedida pela 
ANP à Agência de No�cias Reuters, de que o Mercado de 
combus�veis do Brasil crescerá em 2017 após 2 anos de 
queda. Após a apresentação com entrega do mídia-kit 
contendo as informações citadas, os jornalistas iniciaram as 

suas perguntas.000000000000000

Interior  -  Também no segundo 
semestre de 2017, Alfredo Pinheiro 
R a m o s  a t e n d e u  v e í c u l o s  d e 
comunicação do interior, como TV 
Jornal Caruaru, TV Grande Rio, em 
Petrolina, entre outros, concedendo 
entrevistas que geraram reportagens 
veiculadas para o grande público. 



Telefones e sites úteis

ANP - www.anp.gov.br - Fone: 0800 2851244

COPERGÁS - www.copergas.com.br
Fone: 0800 281  2002 /  81 3184 2000
Gerência de Comercialização Veicular - Fone: 81 3184 2016

IBAMA  -  - Superintendência do Ibama em www.ibama.gov.br
Pernambuco - Fone: 81 3201 3800 / 3802 / 3803. Escritório 
Regional Salgueiro: 81 3871 0006.

IPEM -  - Fone: 81 3184 4700www.ipem.pe.gov.br

SEMAM - PCR - Fone: 81 3355 5817 -   08007204444  

SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE 
URBANO - Fone: 81 3355 8123

SEFAZ-PE - www.sefaz.pe.gov.br. 
Fone: 08002851244

CPRH - ww.cprh.pe.gov.br
Fone: 81 3182-8800

Polícia Militar de Pernambuco I Bombeiros - 190

SAMU - 192



Trabalhos de Consultoria

Treinamento Comercial

Auditoria nos Posto de Combustíveis

CIRCULARES

Ações junto aos Órgãos Federais, Estaduais e Municipais

SEGUROS
Seguro de Vida em Grupo

Seguro Contra Incêndio e Roubo, Patrimonial, Meio Ambiente e Veículos

Apoio da Fecombustíveis

ECONOMIA
Comercialização de produtos Necessários
aos Postos de Combustíveis

Compra e venda de Postos e Assessoria 
na Implantação de Novos Postos

Realização de treinamento nos postos 
para fren�stas, gerentes e proprietários, instruindo os 
mesmos a observarem a lesgislação que disciplina a a�vidade, 
minimizando a aplicação de autuações e multas.

Orientação e direcionamento à empresa para adotar uma padronização 
no atendimento, buscando a sa�sfação dos clientes e sua fidelização.

Através de um check list, levantamento e verificação de todos os 
procedimentos adotados nos postos, tanques, bombas, etc, 
iden�ficando e corrigindo falhas e pendências.

Buscando uma maior interação com o revendedor associado, o 
Sindicombus�veis-PE pesquisa diariamente informações rela�vas à 
classe e orienta sobre ações proa�vas ou procedimentos corretos que 
devem ser adotados pelos postos revendedores.

O Sindicombus�veis-PE par�cipa a�vamente de ações, visando preservar a 
categoria, mantendo a imagem do revendedor e buscando formas que 
permitam ao mesmo manter as obrigações legais em dia 

O Sindicombus�veis-PE mantém contrato com 
escritório jurídico para a execução de serviços na 
área trabalhista, com profissionais treinados e 
experientes com a finalidade de proporcionar 
aos revendedores associados melhores 
resultados nos processos trabalhistas envolvendo os seus postos. 
Para o revendedor associado, também é disponibilizada assistência 
jurídica, defesa e orientação administra�va rela�vas ao MEIO AMBIENTE, 
CPRH, SEMAS, IBAMA, ANP, INMETRO, PROCON e Juizados. 
A a�vidade jurídica presta ainda a assessoria ao revendedor associado 
junto aos órgãos municipais, estaduais e federais. 

Atendendo ao Ministério do Trabalho e à Convenção Cole�va, e no 
sen�do de evitar surpresas onerosas para o revendedor, o 
Sindicombus�veis-PE, através de serviços terceirizados com profissional 
experiente, disponibiliza para o associado o menor custo/empregado. 

Através de serviços terceirizados, com profissional experiente, 
disponibiliza para os associados junto a corretoras o menor custo de 
diversos seguros. 

O Sindicombus�veis-PE possui um representante na 
Federação Nacional dos Combus�veis, com sede no Rio 
de Janeiro, par�cipando de reuniões e ações conjuntas 
em defesa dos interesses da revenda. 

É o Sindicombus�veis-PE que anualmente representa a 
categoria nas negociações com o sindicato laboral, buscando 
o equilíbrio e o interesse dos revendedores. 

O Sindicombus�veis-PE, em parceria com vários 
fornecedores, oferece ao associado vários produtos necessários 
para a revenda: LMC, provetas, densímetros, termômetros, etc.

www.sindicombus�veis-pe.org.br





O posto mais completo é também o mais digital.
 

O Posto Ipiranga tem de tudo. Tem o aplicativo Abastece Aí, ue dá desconto no combustível.
 

E tem também uma linha completa de serviços e produtos: gasolina DT Clean, ue limpa o motor 
do seu carro, Km de Vantagens, lojas am/pm, Jet Oil, ConectCar, Cartão Ipiranga, a mais completa 
linha de lubrificantes, Rodo Rede, Posto Ipiranga na Web, Postos Ecoeficientes, recarga 

 

de celular e muito mais. Então, seja no mundo real ou no digital, pergunta lá no Posto Ipiranga.
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