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Fotolegenda - Caruaru e arredores tem se consolidado como importante polo revendedor de combustíveis

do estado. A cidade, em franca expansão,  recebeu em junho Encontro de Revendedores promovido 

pelo Sindicombustíveis-PE.

Jardim Europa Combustíveis LTDA        -  Caruaru
AP de Vasconcelos Combustíveis LTDA   - Caruaru

Posto Alto da Balança Comb. LTDA   - Caruaru
Comercial Santo Antônio Comb. LTDA  -  Caruaru
Ely Veras de Siqueira Combustíveis  -  Venturosa

Elyelton Veras de Siqueira Combuíveis    -    São Caetano
Tiago & Neves Combustíveis Ltda   -   São Caetano

Auto Posto Amizade Ltda   -   Belo Jardim
Melo Comércio de Combustíveis Eireli  -    Sta. Cruz Capibaribe
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Editorial

Cenário político cria fôlego novo para o setor
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Os desmandos que vinham acontecendo na 

Petrobrás durante o governo federal da 

p r e s i d e n t e  D i l m a  R o u s s e f f ,  c o m o  

interferência na gestão da empresa visando 

a manutenção de preço da gasolina abaixo 

do custo para evitar repercussão na inflação 

e realização de obras além de sua 

capacidade financeira, levaram a empresa a 

uma queda vertiginosa no ranking das 2 mil 

maiores empresas do mundo, realizado 

anualmente pela revista americana Forbes. 
De acordo com a publicação que serve de 

parâmetro para investidores internacionais, 

em 2012, a estatal figurava entre as dez 

maiores. Já em 2014, caiu para o 30º lugar e 

em 2015, literalmente despencou para 416º 

colocação. Nem no Brasil a Petrobrás é líder, ocupando 

atualmente o 5º lugar nacional. 000000000000000

Tal trajetória foi das mais perniciosas para o segmento da 

revenda de combustíveis do país, que se viu cada vez mais 

perdida na hora de elaborar estratégias de crescimento e 

metas de faturamento. Mas o cenário começou a mudar. Só 

pela movimentação política gerada pelo afastamento de 

Dilma Rousseff, pela consequente posse interina de Michel 

Temer, e com a nomeação de Pedro Parente como presidente 

da Petrobrás, o setor já ganhou um novo fôlego e um alento 

com relação às perspectivas futuras. 000000000000000000

O Sindicombustíveis-PE  acredita que uma gestão 

profissional coloque a Petrobrás novamente nos trilhos. No 

entanto, essa recuperação deverá exigir uma boa dose de 

sacrifício por parte de todos os brasileiros, que a bem da 

verdade já vem sendo penalizados com a crise econômica,  e 

mais especif icamente por parte dos 

revendedores com a bandeira da BR 

Distr ibuidora.  000000000000000000

A tarefa não será fácil para ninguém, mas 

deixar a casa razoavelmente arrumada para o 

próximo presidente da República eleito em 

2018 é o desafio mais premente da atual 

gestão, bem como um grande passo para a 

m e l h o r i a  d o  n o s s o  s e t o r .  E n t r e  a s  

modificações em curso estão  a venda de 

ativos para capitalizar a empresa, o 

acompanhamento do mercado internacional e 

a ausência de interferência política. Se de fato 

levadas adiante, darão toda uma dinâmica 

necessária para o desenvolvimento do 

mercado. 0000000000000000000000

Hoje o mercado de combustíveis nacional ainda não está 

acompanhando exatamente o mercado internacional por 

conta da própria crise econômica na Petrobrás, que se vê 

impossibilitada de praticar os mesmos preços, sob pena de 

quebrar.  Esse é um movimento  gradual, carente de mais 

planejamento, sobretudo à longo prazo, o que não vinha 

acontecendo. 0000000000000000000000000000

Enquanto isso, a revenda precisa se adequar ao novo 

momento que o país está vivendo e que ainda vai viver em 

um futuro próximo. O setor tem se equilibrado ao longo do 

ano, mas para passar esse momento complicado, todos 

precisam fazer adequações. Com a queda de volume de 

vendas, é provável que as equipes fiquem mais enxutas para 

fechar as contas e ter condições de enfrentar a 

concorrência. O recado para o revendedor é continuar com 

as contas em cima do lápis. 



Jurídico

Informações Jurídicas

AMOSTRA TESTEMUNHA: DIREITO
DO REVENDEDOR
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Quando a Resolução ANP 09/2007 desobrigou o posto 

revendedor de possuir a amostra testemunha muitos 

comemoram. Tal comemoração parecia ter sentido, afinal 

de contas era menos uma obrigação a cumprir. 

Os procedimentos de coleta e guarda das amostras eram 

muitas vezes descumpridos pelos revendedores e essa 

situação, além de comprometer o uso do material para uma 

eventual  defesa,  gerava autos  de infração e  

consequentemente multas no valor mínimo de R$ 5.000,00.

Por estas razões, os revendedores acreditaram que a citada 

resolução, ao tornar facultativa a amostra testemunha, foi 

um avanço, um ganho para a categoria. 

Infelizmente, a consultoria jurídica do Sindicombustíveis-PE 

não entende  desse modo.  

A manutenção da qualidade dos combustíveis sempre foi 

um desafio para todos os agentes que atuam no setor, não 

só em razão das repercussões econômicas, pois as multas 

por não conformidades têm valor inicial de R$ 20.000,00, 

mas especialmente por duas outras implicações: 

" A interdição, ainda que parcial do posto 

revendedor, com notório prejuízo à imagem da empresa;
 
" A responsabilização civil e criminal pela 

comercialização de combustíveis fora de especificações. 

O comprometimento da imagem decorrente de interdições 

produz efeitos imediatos e significativos, pois a primeira 

impressão que se tem é a da comercialização de 

combustível adulterado. 

Todavia, sabemos que na maioria das vezes, não há 

adulteração nenhuma. Existe, na verdade, uma 

desconformidade na composição do produto em razão, por 

exemplo, do percentual de etanol anidro adicionado à 

gasolina, que não pode e não deve ser considerada como 

adulteração.

A legislação não faz distinção entre não conformidade e 

adulteração, cabendo ao posto revendedor demonstrar 

que não praticou nenhuma conduta capaz de provocar o 

resultado que gerou a interdição. 

A opinião pública, com os avanços das redes sociais, por sua 

vez, é impiedosa e não concede ao posto revendedor 

interditado qualquer chance de defesa. A condenação é 

imediata e o rótulo de empresa que comercializa 

combustível adulterado será imposto, indiscutivelmente. 

Não bastassem os prejuízos à reputação da empresa, a não 

conformidade no combustível irá trazer demandadas nas 

áreas cível e criminal, sendo a empresa e os seus sócios 

acionados para responder por eventuais danos causados à 

coletividade por comercializar produto impróprio ao 

consumo. 

Entendemos que a faculdade prevista na Resolução ANP 

09/2007 deve ser considerada pelo Revendedor como um 

direito e, como tal, não pode deixar de ser exercido, sob 

pena de responder, ainda que sem culpa, por todos os 

desdobramentos oriundos da comercialização de 

combustível fora de especificação.

Perante a ANP, a amostra testemunha é a única prova de 

que o combustível foi entregue fora das especificações pela 

Distribuidora, sem essa parcela do produto o revendedor 

assume todos os riscos e consequências de eventuais 

inconformidades.
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Recife 55 81 3797.1771 - 
Brasília 55 61 3704.8000

Nesse sentido, recomendamos exigir da distribuidora a 

entrega da amostra testemunha, armazená-la em local 

adequado, preservar as 03 (três) últimas e, na hipótese de 

autuação por não conformidade, requerer a análise para 

afastar qualquer responsabilidade pela irregularidade na 

composição do produto.

Além disso, sempre que houver fiscalização no 

estabelecimento, e havendo coleta de combustível para 

análise em laboratório, é importante que o revendedor não 

descarte a amostra correspondente ao produto que será 

examinado, pois considerando que os procedimentos para 

os testes levam certo tempo para conclusão, caso o 

revendedor seja autuado por não conformidade do 

produto, o único meio de defesa é a solicitação de análise da 

amostra entregue pela distribuidora.

Relembramos que, de acordo com a Resolução ANP nº 

44/2013, os postos revendedores devem comunicar à ANP 

em até 72h, através do e-mail amostra_sfi@anp.gov.br, 

caso a distribuidora se recuse a realizar a entrega da 

amostra ou não disponibilize o envelope de segurança e/ou 

o frasco para coleta. 

ANP TEM SISTEMA DE REGISTRO DE 
DOCUMENTOS ONLINE

Os postos revendedores de combustíveis automotivos tem à 

sua disposição o sistema de registro de documentos pela 

internet da Agência Nacional do Petróleo. O objetivo do 

novo sistema, o SRD-PR - Sistema de Registro de 

Documentos dos Postos Revendedores é simplificar o 

processo e facilitar o atendimento de cerca de 40 mil postos 

de combustíveis atuantes no Brasil. O SRD-PR também 

permitirá maior eficiência no contato com a ANP, reduzindo 

custos e tempo, além de permitir o acompanhamento pela 

internet.

Com a nova ferramenta, todas as solicitações referentes ao 

cadastro de postos de combustíveis automotivos, como o 

requerimento de autorização para o exercício da atividade 

de revenda varejista e as atualizações cadastrais, passarão a 

ser feitas diretamente no site da ANP.

Em sua fase inicial, o agente econômico poderá acessar o 

novo sistema por meio do site da ANP (Página principal: 

“Distribuição e Revenda” – Páginas Relacionadas: “SRD-

PR”) ou seguir o procedimento atual, enviando as fichas em 

papel pelos correios. Se o agente optar pelo cadastro 

através do novo sistema (SRD-PR), as fichas em papel não 

deverão ser encaminhadas pelo correio.

Para que o agente econômico consiga efetuar o registro, é 

necessário um cadastro prévio com o uso do Certificado 

Digital (e-CNPJ) da pessoa jurídica solicitante. O Certificado 

Digital é utilizado para garantir a segurança na transmissão 

de informações pela internet. As orientações quanto ao 

correto uso do sistema estão disponíveis no Manual do 

Usuário, disponível também no site da ANP..



O Brasil pós impeachment, na ótica de Francisco Cunha

Revendedores debatem futuro do país mediante o provável Impeachment de Dilma Rousseff

Imagens e gráficos retiradas das apresentação do palestrante Francisco Cunha
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Cenário

Os possíveis cenários para o Brasil pós impeachment foi o tema 

da palestra proferida pelo diretor da TGI Consultoria em 

Gestão, Francisco Cunha, diante de uma plateia formada por 

cerca de 80 revendedores de combustíveis da Região 

Metropolitana do Recife. O evento, promovido pelo 

Sindicombustíveis-PE, ocorreu no dia 31 de maio, no Hotel 

Grand Mercure. 0000000000000000000000000000000

Para Cunha, o atual panorama econômico e político do país 

possui tantas nuances que a qualquer momento pode se 

desestabilizar e dar uma guinada. «Além de ter uma variável 

explosiva, que é a Operação Lava Jato», completa. Ainda assim, 

nenhum segmento econômico pode se furtar a tentar prever 

caminhos, com o objetivo de se balizar para traçar suas 

próprias estratégias. 00000000000000000000000000

De acordo com Francisco Cunha, o Brasil se encontra na sua 3ª 

maior queda do Produto Interno Bruto anual desde 1900. 

«Perda maior que esta, só tivemos em 1981, na época da Dívida 

Moratória, com queda de 4,25% do PIB, e em 1990, com o 

congelamento imposto pelo presidente Fernando Collor de 

Mello, com queda de 4,35%», conta ele. Em 2015, a queda do 

PIB nacional foi de 3,85%. 

Como chegamos a essa situação - Na opinião de Francisco 

Cunha, o excesso de leniência do governo federal com relação 

à inflação, aliada a uma taxa de desemprego crescente e as 

constantes pedaladas fiscais foram os  ingredientes principais 

para a formatação desse cenário. De acordo com a 

apresentação, o desemprego no país atinge atualmente 15 

milhões de trabalhadores. «Um aumento de 11% nessa taxa, 

que deverá chegar ainda a 13% até o final do ano», disse. 

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 0 0 0 0

Cunha mostrou-se ainda preocupado com o aumento da 

violência motivado por essa situação, face ao enorme dano 

social que o desemprego implica. Ainda na esfera social, o 

palestrante falou sobre o que convencionou-se chamar de 

«índice do mal estar», que agrega informações que vão da taxa 

de desemprego até índice da inflação. O próprio Índice de 

Confiança do Consumidor  encontra-se em queda desde maio 

de 2012. «Até abril de 2016, foram quatro anos de queda», 

comentou. «Restabelecer a confiança do consumidor é um dos 

desafios do governo atual», considerou. 
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Ano 03 I Nº 23 I Abril I Maio I Junho de 2016

Gestão - Cunha criticou ainda a formação do 

orçamento da União, que em 2014, só 45,11% foi 

dedicado ao pagamento de juros e amortização 

da dívida pública, e 21,76% para a previdência 

social . «Enquanto isso, Saúde ficou com 3,98% 

do orçamento e Educação com 3,73%», 

reclamou.  000000000000000000000000

Outra decisão econômica tomada pelo governo 

Dilma e  questionada por parte de Cunha foi o 

subsídio da gasolina, que inicialmente quebrou 

o programa de incentivo Proálcool e em 

seguida a própria Petrobrás. 

Na opinião de Francisco Cunha, a equipe 

montada por Temer deve procurar reverter 

esse quadro, até porque o consultor acredita na 

candidatura do atual ministro da Fazenda, 

Henrique Meirelles, para a sucessão de Temer 

na presidência da República. «E ele só poderá 

ser candidato se a política proposta por ele der certo», 

pondera.

Se isso de fato ocorrer, teremos o que Cunha classificou como o 

primeiro cenário, o mais desejável: «O retorno bem sucedido 

dos profissionais da Política», com Temer resgatando o 

profissionalismo  no alto escalão do governo federal. 
Entre as prioridades de Temer, Francisco Cunha elencou a 

restituição da credibilidade da autoridade presidencial,  o 

restabelecimento da ordem na economia e a seriedade no 

tratamento das contas públicas, sinalizar o «início do fim» da 

crise e preparar o país para as próximas eleições.  «Com a posse 
de Temer introduz-se  na conjuntura política a 

esperança , melhorando as expectativas dos 

agentes econômicos», disse.

Mas no caso do remédio não surtir o efeito 

desejado,  Francisco Cunha apontou seu segundo 

cenário: «O fracasso da alternativa Temer», que 

t r a z  d u a s  o u t r a s  p o s s i b i l i d a d e s . 

A primeira é o retorno de Dilma  Rousseff ao poder, 

com a sua absolvição, o que ele acha bem 

improvável, e a segunda, mais plausível, que é a  

convocação de novas eleições presidenciais.  «Se 

for até o final de 2016, seriam diretas, mas se passar 

para 2017, as eleições serão indiretas. 000000000

Enquanto toda essa crise não passa, Cunha deu os 

seguintes conselhos: cuidar do caixa, cuidar das 

pessoas sob seu comando, se comunicar com seus 

clientes, fornecedores e colaboradores com 

transparência e usar a criatividade para inovar. 

Orçamento da União
em 2014
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Saúde e Cidadania

Em campanha contra violência contra a mulher

Ano 03 I Nº 23 I Abril I Maio I Junho de 2016

O avanço na triste estatística envolvendo crimes contra a 

mulher, à exemplo de violência física e abuso sexual motivou o 

Sindicombustíveis-PE a desenvolver uma campanha de 

prevenção e estímulo à uma conduta cidadã entre os 

revendedores associados, funcionários e clientes dos postos. 

Através da campanha, estão sendo entregues pelos 

integrantes do programa Carro da Qualidade cartazes com os 

dizeres «Violência, abuso e exploração 

sexual contra a mulher é crime - 

Denuncie, Disque 180". 000000000000

Mais de 300 postos revendedores 

espalhados pelo estado já receberam 

seus exemplares, fixando-os em locais de 

fácil visualização dos usuários dos 

estabelecimentos. 0000000000000000

Para o presidente do Sindicombustíveis-

PE, Alfredo Pinheiro Ramos, por se tratar 

de ambientes com grande circulação, os 

postos garantem uma boa disseminação 

desse tipo de informação que objetiva a 

conscientização e redução desses 

crimes. «Temos filhas, esposas e mães 

que poderiam ser vítimas e não podemos 

deixar atos bárbaros como esses 

impunes. E independente disso, o 

respeito ao próximo, seja qual for o 

gênero, é básico para a construção de uma sociedade justa, 

segura e igualitária», considera ele. Alfredo Pinheiro Ramos 

lembra ainda que a presença da mulher trabalhadora nos 

postos revendedores é cada vez maior não só nas lojas de 

conveniência como também nas pistas de abastecimento. 

Panorama - De acordo com boletim de junho da Secretaria 

Estadual da Mulher, somente no mês 

em questão foram contabilizados 37 

assassinatos,  sendo este o pior 

resultado desde 2007, quando os dados 

começaram a ser catalogados pela 

secretaria, que hoje dispõe de dez 

delegacias especializadas. 000000000

Quanto ao estupro, um retrato apenas 

dos casos denunciados ao número 180, 

dá conta de que no Brasil ocorrem oito 

crimes dessa natureza por dia, ou um a 

cada três horas. Mas esses números são 

apenas uma amostra, uma vez que 

muitas mulheres não denunciam por 

medo ou vergonha. De acordo com o 9º 

Anuário Brasileiro de Segurança Pública 

-  2 0 1 5 ,  e m  P e r n a m b u c o  f o r a m 

registrados em 2014 um total de 2.239 

estupros e 348 tentativas do ato. 
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Caruaru sedia Encontro do Revendedor

Interior
Ano 03 I Nº 23 I Abril I Maio I Junho de 2016

Principalmente no período de chuvas, por se tratar de um 

ambiente aberto, não é atípico acumular água em alguns espaços 

de um posto revendedor de combustíveis. Diante disso, o 

Sindicombustíveis-PE pede aos revendedores que orientem seus 

funcionários a estarem atentos à essas situações, a fim de evitar a 

proliferação do mosquito Aedes Aegypti, transmissor da Dengue, 

da Febre Chikungunya e do Zika Vírus. Entre as recomendações 

estão evitar manter recipientes com água parada abertos, 

observar se nos banheiros alguma água está sendo retida, mesmo 

no chão, evitar acúmulo de lixo (tampas de PET,  copos plásticos ) 

ou de folhas nas calhas e canaletas, observar se as bandejas dos 

freezers estão acumulando água. Sua saúde,  dos seus 

funcionários e dos seus clientes agradecem!

Foi bastante expressiva a participação dos revendedores de 

combustíveis de Caruaru, cidade do Agreste pernambucano, e 

de outros municípios da região, durante o Encontro de 

Revendedores promovido pelo Sindicombustíveis-PE no dia 07 

de junho. Sediado no auditório do Caruaru Palace Hotel, o 

encontro objetivo uma aproximação maior com os 

revendedores locais, o que possibilitou ao sindicato ouvir as 

p r i n c i p a i s  d e m a n d a s  e  d i fi c u l d a d e s  d a  r e g i ã o . 

«O revendedor precisa se comunicar mais com o sindicato e 

participar dos eventos para que possamos elaborar nossas 

ações com foco nessas necessidades», disse o presidente do 

Sindicombustíveis-PE, Alfredo Pinheiro Ramos. «Essa 

proximidade fortalece a categoria e facilita o crescimento do 

revendedor», justifica ele.000000000000000000000000000

Ainda durante o evento, o consultor jurídico da entidade, Luiz 

Ricardo Guerra, orientou os presentes quanto às obrigações 

legais dos postos relacionadas aos órgãos como ANP, Ibama e 

CPRH. 

Revendedores devem estar atentos ao Aedes
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Combustíveis

Ano 03 I Nº 23 I Abril I Maio I Junho de 2016

Cai volume de combustíveis comercializado no país

Total em 2016:

Total em 2016:

Variação Acumulada anual:

Variação Acumulada anual:

Variação Acumulada anual:

Total em 2016:

Janeiro 2016

Janeiro 2016

Janeiro 2016

Fevereiro 2016

Abril 2016

Fevereiro 2016

Abril 2016

Abril 2016

Fevereiro 2016

Março 2016 

Maio 2016 

Março 2016 

Maio 2016 

Maio 2016 

Março 2016 

etanol hidratado

gasolina c

diesel

22.368 m³

113.352 m³

108.299m³

575.262m³

518.066m³

16.855 m³

16.981 m³

15.829m³

18.109m³

111.948 m³

120.347 m³

112.540 m³

117.074 m³

100.644 m³

102.922 m³

99.799m³

106.402m³

90.143 m³

-8,3%

-2,4%

-27,3%

Gráfico montado a partir dos dados da ANP para Pernambuco

Evolução da venda de combustíveis 
em Pernambuco  pela distribuidoras, 

conforme site da ANP

De acordo com os dados mais recentes da Agência 

Nacional do Petróleo - ANP, o volume de combustíveis 

comercializado no país caiu nos primeiros cinco meses 

do ano, com relação à igual período de 2015, referente 

ao diesel e ao etanol. No caso do etanol, a queda foi de 

13,6%, enquanto o volume do diesel comercializado foi 

4,9% menor. Apenas a gasolina teve um pequeno 

acréscimo de 2,5% na quantidade vendida pelas 

distribuidoras.  0000000000000000000000000000

Em Pernambuco, por sua vez, a queda nesse volume se 

deu nos três tipos de combustíveis, sendo a mais 

expressiva observada no diesel, refletindo sobretudo a 

queda na produtividade no Estado. A menor queda no 

volume coube à gasolina, com 2,4% a menos em vendas.
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Vitrine

Revendedoras falam sobre principais desafios

Maria Madalena  - Posto Carreteiro

Paula Tavares - Posto BR Arruda

Enelram Almeida - Posto 

À frente do Posto Carreteiro há 16 anos, a revendedora Maria Madalena é da opinião de que 

ainda hoje é percebida uma distinção nas negociações junto às distribuidoras e alguns 

fornecedores na hora de negociar pelo fato de ser mulher. «Alguns homens ainda nos 

enxergam como subordinadas», observa. Nesses casos, a estratégia adotada pela 

revendedora é mostrar a sua capacidade e experiência no mercado através da conversação 

mantida com esse público. «Após uma reviravolta na minha vida, é certo que consegui meu 

espaço», comemora. Na pista do seu posto, a presença feminina é sentida com força. «Elas 

compõem mais de 50% de minha equipe e estão em vários serviços. Só não trocam óleo nem 

lavam carro», conta Maria Madalena. Entre as vantagens encontradas nas funcionárias, 

destaca o jeito mais agradável de abordar os clientes e uma maior disciplina. Junto à ala 

masculina dos funcionários, diz não enfrentar nenhuma resistência na hora deles cumprirem 

suas ordens. «Já na entrevista de emprego vejo esse traço na personalidade deles. 

 A revendedora Paula Tavares não vê desafios na revenda por ser mulher. Para ela, o 

próprio posto de combustível enquanto negócio já é um grande desafio. «Sobreviver 

nesse mercado já é desafio suficiente. Não me intimido nem me acho diferente dos 

revendedores do sexo masculino», afirma ela, que condiciona muito mais o sucesso do 

negócio ao temperamento de cada um para lidar com distribuidores e outros 

fornecedores. «A capacidade de gestão e de comunicação são muito mais determinantes 

do que questões de gênero. Assim como a honestidade, integridade e o respeito à 

palavra empenhada», fala ela. «Acho o ramo da revenda de combustíveis 

complicadíssimo, se fosse recomeçar, não escolheria a revenda», pensa. Na sua equipe, 

não são muitas as mulheres e a grande maioria das que emprega prefere trabalhar na loja. 

«O que importa é ser uma boa profissional», pondera. 

Também para Enelram Almeida, o maior desafio na gestão do posto revendedor é a 

concorrência desleal, independente do gênero de quem a pratica. A saída encontrada por 

ela remete a realização de um bom trabalho e a um bom treinamento de seus 

funcionários. «Tento me diferenciar. Hoje a revenda se iguala muito, mas quem trabalha 

de forma correta e tem pensamento no futuro jamais poderá se comportar dessa forma», 

considera. Outro ponto que a preocupa é a negociação com as distribuidoras. «Acho que 

o contrato tem que ser uma parceria boa para os dois lados», diz. «Hoje esse balanço está 

um pouco desequilibrado, com as distribuidoras lembrando mais dos seus direitos do que 

do seus deveres», completa. No posto revendedor de Enelram, 30% do quadro de 

funcionários são mulheres, sendo que a maioria trabalha na área administrativa ou na loja 

de conveniência. 
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Carro da Qualidade intensifica treinamento nos postos

Ano 03 I Nº 23 I Abril I Maio I Junho de 2016

Auxiliar os postos revendedores de combustíveis de 

Pernambuco na manutenção da qualidade dos combustíveis 

comercializados no estado é um dos objetivos do programa 

Carro da Qualidade, desenvolvido pelo Sindicombustíveis há 

quase dez anos. Atualmente, o programa conta com quatro 

carros circulando pela Região Metropolitana do Recife, Agreste, 

Zona da Mata Sul e Norte,  e um no Sertão.000000000000000

De acordo com o coordenador de atendimento do Carro da 

Qualidade, Daniel Seabra, cada carro visita três postos por dia, 

de segunda a sexta-feira. «Durante a visita, o profissional da 

Qualidade aplica um check list no posto revendedor a fim de 

verificar se todos os requisitos legais e de segurança estão sendo 

cumpridos», explica ela, adiantando que as visitas tem função 

educativa, e não punitiva. São verificados todos os ítens 

relacionados à fiscalizações, como placas, adesivo, lacres, 

equipamentos para análise, documentações e licenças 

requeridas para o funcionamento do posto. . 000000000000

Nessas ocasiões, o profissional da qualidade também pode 

realizar treinamentos com os gerentes ou chefes de pista. 

«Orientamos como receber os combustíveis  no 

descarregamento,  além de como proceder a análise de todos 

os produtos comercializados», informa ele. 000000000000

«Nossa finalidade é imunizar o posto  para efeito de qualquer 

fiscalização, seja da ANP, do INMETRO,  ou outro órgão 

fiscalizador», explica. As visitas costumam durar em torno de 

2h30, dependendo do porte do estabelecimento, quantidade 

de bombas e bicos. 

As visitas seguem um cronograma organizado 

pelo sindicato. «O carro da qualidade leva no 

mínimo três meses para retornar ao mesmo 

post», diz Daniel. No entanto, o coordenador 

destaca que no caso de alguma necessidade 

urgente ou incidente, o revendedor pode entrar 

em contato com o Sindicombustíveis-PE e 

solicitar uma visita fora do cronograma. 

Os carros da qualidade são equipados com mini 

laboratórios com todos os equipamentos 

necessários para realizar os testes e análises no 

local. 
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BALANCETE

A VILLARROEL CONTABILIDADE & CONSULTORIA LTDA Com 12 anos de experiência em
Contabilidade, atuando no ramo de comercio e serviços, com um departamento dedicado ao
segmento de postos de combus�veis e lojas de conveniência. (Especialistas em Arquivos –
SEF2.Edoc, Spead,EFD)
Endereço: Rua Vigário Barreto, 122 Sala 04 – Graças – Recife – PE, CEP 52.020-140 
Fone: + 55- 81-2126-0400 - www.villarroel.com.br
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ATO COTEPE/PMPF Nº13/16 , DE 08 DE JULHO DE 2016.

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

3,8250

3,8000

3,8300

3,6140

3,8378

3,7710

3,7093

3,8290

3,6358

3,1500

 3,3600

3,1700

3,1880

3,1316

3,0430

3,2934

3,2900

3,1794

3,0240

3,1600

3,1300

3,0860

3,0477

3,0170

3,1820

3,1010

3,0030

2,3200

    -

    -

    -

1,8742

 -

2,3122

       -

2,3205

3,2230

3,2010

3,1500

3,3630

3,1770

2,9710

3,0918

3,2630

3,1703

2,3260

2,4400

     -

     -

2,5460

-

      -

2,5400

2,3713

     -

     -

     -

     -

0,8928

      -

      -

1,6900

     -

Recorte Nordeste

Telefones e sites úteis

Últimas

Ciclo de palestra com candidatos
Densímetro flutuador do etanol

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 www.ibama.gov.br

Ibama em 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 58 17  08007204444  ( 

Atendimento ao cidadão)

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

ATO COTEPE

O Sindicombustíveis-PE pede a atenção dos revendedores de 

combustíveis do estado para a portaria do Inmetro que altera o 

grau alcoólico do álcool etílico hodratado ( Etanol). Em 

atendimento à Portaria Inmetro/Dimel Nº0095, de 20 de junho de 

2014, com relação ao densímetro flutuador, a especificação do 

Etanol para o seu limite inferior é de 92,5. Com isso, todos os 

densímetros flutuadores dos termodensímetros das bombas de 

etanol devem ser substituídos para nova escala de 92,5º INPM.

O Sindicombustíveis-PE inicia o ciclo de palestras com os 

candidatos à Prefeitura do Recife com o objetivo de ouvir suas 

propostas para a cidade e, em contrapartida, levar aos 

postulantes os pleitos do segmento econômico. Os encontros 

estão ocorrendo em auditório do Hotel Gran Mercure, antigo 

Mar Hotel. A primeira a falar aos revendedores, familiares e 

amigos foi a deputada estadual, Priscila Krause. 



Seu Estado
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Jardim Botânico oferece lazer com responsabilidade ambiental

Sabe aquela sensação de paz e tranquilidade associada aos 

microclimas existentes em grandes jardins de todo o mundo, como 

o Jardin du Luxembourg, em Paris, o Rosedal, em Buenos Aires, ou 

ainda o Jardim Botânico do Rio de Janeiro e de Curitiba? Embora 

tenhamos o costume de conhecer e nos maravilhar com esses 

locais em viagens, essa possibilidade é bastante real aqui mesmo, 

dentro do perímetro do Recife. 00000000000000000000000

Estamos falando do Jardim Botânico do Recife, equipamento de 

lazer e preservação reformado pela Prefeitura do Recife a um 

custo de cerca de R$ 2 milhões e entregue em 2014  à população 

pernambucana. Em pouco tempo, o espaço foi classificado pela 

Comissão Nacional de Jardins Botânicos como integrante da 

categoria "A", a mais conceituada do país. 000000000000000000

Centenas de espécies de plantas e diversos animais como jabutis, 

tartarugas, abelhas, saguis e bichos preguiça interagem no espaço 

de 10,7 hectares em perfeita simbiose. É revelado um ecossistema 

dinâmico e cooperativo, dividido em sete jardins temáticos: 

Cactos, Bromélias, Orquídeas, Palmeiras, Sensorial, Plantas 

Medicinais e Tropicais.  Um verdadeiro museu de plantas vivas e 

animais não confinados. 
Hoje, a visitação diária é constante, e nos finais de semana 

costumam passar de mil pessoas. O Jardim Botânico é enxergado 

como um espaço de ciência, conservação da biodiversidade e de 

lazer, ao mesmo tempo.

Natureza - Dracenas, Helicônias, Pau Brasil, Baobás, cerca de20 

tipos de palmeiras, Seringueiras, Cacaureiros e Jacarandás são 

apenas algumas das árvores encontradas na reserva. O espaço é 

permanentemente vigiado pela Brigada Ambiental da Guarda 

Municipal. Mas se o visitante achar que os guardas estão alí só para 
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oportunidade de assimilar novos conhecimentos 

sobre aquele ecossistema. É que os brigadistas tem 

um treinamento especial e alguns realmente 

"imergem" nas ciências botânicas. Com eles, pode-se 

aprender bastante sobre o local. Mas quem quiser 

um acompanhamento mais "científico", poderá 

solicitar previamente a visitação guiada através do 

telefone 3355-0002 ou 0000. O requisito é que seja 

composto um grupo de dez integrantes. 000000000

Outras atividades desenvolvidas pela direção do 

Jardim Botânicos, de caráter educativo, são as trilhas 

pela mata, colônias de férias nos meses de janeiro e 

j u l h o  (  c o n f i r a  p r o g r a m a ç ã o  n o  s i t e  

www.jardimbotanico.recife.pe.gov.br), além de 

palestras dentro do programa «Conversinha 

Ambiental», que ocorrem às 10h30, sempre aos 

domingos. 0000000000000000000000000000

Para quem quiser optar por um lazer extra shoppings 

e restaurantes, ou mesmo apresentar as belezas da 

terra aos visitantes de outros estados, está aí uma 

opção memorável e restauradora. Do micro ao macro 

sistema, tudo converge para o equilíbrio no Jardim 

Botânico do Recife.0000000000000000000000000

O Jardim Botânico do Recife é aberto de terça-feira 

ao domingo, das 9h às 15h30. O espaço não dispõe de 

lanchonete, mas é possível levar gostosuras. Só não 

pode deixar o lixo fora do lixo ou alimentar os 

animais.

CPRH lança campanha «Animal não é brinquedo»

De julho até o dia 12 de outubro, estará em curso a campanha "Animal não é Brinquedo",  lançada pela Agência do Meio 

Ambiente de Pernambuco - CPRH,  visando a proteção do animal silvestre e o desestímulo da sua manutenção em cárcere 

por crianças. Para isso, são incentivadas pela CPRH doações de brinquedos em postos instalados no Detran dos shoppings 

Plaza, Recife, Tacaruna e Guararapes, que serão utilizados em projetos de educação ambiental de conscientização contra o 

cárcere de animais silvestres. Segundo a presidente da CPRH, Simone Souza, a campanha tem um caráter informativo, pois 

alerta à população que manter um animal silvestre em cativeiro é crime. Ela lembrou também que a iniciativa partiu dos 

fiscais da Agência. "Eles observaram que muitas crianças, principalmente do Sertão e do Agreste, mantêm os animais em 

gaiolas como brinquedo», explica ela.



VIOLÊNCIA, 

EXPLORAÇÃO SEXUAL
CONTRA A MULHER

ABUSO E

É CRIME.

DENUNCIE.
DISQUE 180


