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Entre os segmentos econômicos  mais relevantes para o 

desenvolvimento do país, o setor revendedor de 

combustíveis é um dos que mais sentem o impacto de 

novas leis e modificações na legislação que surgem a cada 

dia. 00000000000000000000000000000000000000

Mesmo diante dessa repercussão muitas vezes negativa, 

ainda não temos uma boa representatividade nas casas 

legislativas municipais, estaduais ou mesmo federais.  

A constatação não é só de Pernambuco, mas de outros 

estados e da própria Federação Nacional do Comércio de 

Combustíveis e de Lubrificantes - Fecombustíveis.

Sob a sua orientação e indo ao encontro de um anseio dos 

representantes estaduais do setor , está surgindo um 

movimento no sentido de conscientizar o revendedor da 

importância dessa representação, o que vem em boa 

hora, devido ao pleito eleitoral que se aproxima. 

Com uma base acessível e sensível às dificuldades e 

entraves enfrentados pelo setor revendedor, será criado 

um ambiente cujas decisões serão tomadas de forma mais 

consciente dos resultados provocados por cada nova lei 

ou alteração.  Defendemos que a legislação pertinente à 

revenda de combustíveis e outras com grande impacto 

prevejam a realidade do segmento.0000000000000000

Não queremos ficar à margem de regulamentações, até 

porque esta é uma condição inerente da sociedade 

moderna em que vivemos. Queremos, no entanto, mais 

responsabilidade do poder público na elaboração das leis 

e na procura de soluções para os problemas enfrentados, 

muitas vezes de natureza meramente burocrática. 

Nessas eleições, o revendedor deve procurar conhecer o 

trabalho dos candidatos que, de fato, se dispuseram a 

ouvir o setor e os seus anseios com sinceridade e 

interesse colaborativo.  Votar no vizinho ou em alguém 

próximo pode parecer mais fácil, mas eleger alguém que 

vai defender a revenda fará toda a diferença no 

desenvolvimento dos setor, no mínimo pelos próximos 

quatro anos. Pense nisso!

www.sindicombustiveis-pe.org.br
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RESOLUÇÃO DA ANP DETERMINA
FIXAÇÃO DE NOVO ADESIVO

Foi publicada no Diário Oficial da União de 21 de agosto de 

2014a Resolução Nº44 da Agência Nacional do Petróleo - 

ANP - modificando o modelo do adesivo anteriormente 

previsto pela Resolução Nº63, de 07 de dezembro de 2011. 

A nova Resolução visa atualizar a identificação visual da 

ANP nos adesivos a serem afixados nas bombas 

abastecedoras de revendedores varejistas de 

combustíveis. 0000000000000000000000000000

O modelo, que pode ser visualizado ao lado, já está sendo 

comercializado pelo Sindicombustíveis-PE.00000000000

De acordo com a Resolução Nº 44, o revendedor tem até 

180 dias a contar da publicação no DOU ( 21.08.14) para o 

atendimento da mesma. 
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PRAZO PARA EXIGÊNCIA DE
EMBALAGENS CERTIFICADAS PARA 
VENDA DE COMBUSTÍVEIS TEM NOVA PRORROGAÇÃO

Em Julho, a ANP concedeu mais 180 dias, a contar do dia 

03 daquele mês, para que passe a vigorar  a exigência das 

embalagens certif icadas pelo INMETRO para 

abastecimento fora do tanque. Com isso, a cobrança 

começará a valer apenas a partir do dia 03 de outubro. 

Confira a íntegra do Art.1º da Resolução 35/2014 d Agência 

Nacional do Petróleo: 

Art. 1º Fica concedido o prazo de 180 (cento e oitenta) 

dias, a partir da publicação da presente Resolução, para o 

atendimento ao parágrafo único do art. 17 e ao o inciso III 

do art. 22 da Resolução ANP nº 41, de 05 de novembro de 

2013, que tratam da comercialização de combustíveis 

automotivos a varejo, pelo revendedor varejista, em 

recipientes, fora do tanque de consumo dos veículos 

automotores, observado o disposto no item 5.3 da norma 

ABNT NBR15594-1:2008 - Armazenamento de líquidos 

inflamáveis e combustíveis - Posto revendedor de 

combustível veicular (serviços). Parte 1: Procedimento de 

operação, ou outra que venha a substituí-la, e a Portaria 

nº 326, de 11 de dezembro de 2006, do Instituto Nacional 

de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - 

INMETRO, ou outra que venha a substituí-la.
Embora ainda seja permitida a venda, consumidor 

deve ser mais cauteloso e evitar ações imprudentes

WWW.SRG.ADV.BR TEL: Recife 55 81 3797.1771 - Brasília 55 61 3704.8000
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Responsável por uma das maiores arrecadações de 

ICMS do estado de Pernambuco, um montante de cerca 

de R$ 5,6 bilhões, além de potencial gerador de 

empregos e provedor de um dos serviços mais 

essenciais do dia a dia, o setor revendedor de 

combustíveis, através do Sindicombustíveis-PE, decidiu, 

nesse debate eleitoral de 2014, apostar em uma postura 

mais aguerrida e demarcar seu espaço junto aos 

candidatos ao governo de Pernambuco para o exercício 

de 2015 à 2019. 000000000000000000000000000000

Foram realizados dois almoços reunindo a categoria, 

c o m  r e p r e s e n t a n t e s  d e  v á r i o s  m u n i c í p i o s  

pernambucanos, nos quais o presidente do 

Sindicombustíveis-PE, Alfredo Pinheiro Ramos, 

entregou um documento contendo os principais pleitos 

d o  s e g m e n t o  v a r e j i s t a  d e  c o m b u s t í v e i s .  

O primeiro encontro, ocorrido no dia 22 de agosto,  

contou com a participação do senador e candidato ao 

executivo do estado pelo PTB, Armando Monteiro. 

O senador esteve ainda acompanhado pelo seu 

candidato ao Senado, o hoje deputado federal e ex-

prefeito do Recife, João Paulo Lima e Silva.  

OS CANDIDATOS DO SETOR

Diretores do Sindicombustíveis-PE recebem João Paulo Lima e Silva, Armando Monteiro e Humberto Costa
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No segundo, realizado no dia 01 de setembro, foi a vez 

do candidato pelo PSB, Paulo Câmara, ex-secretário de 

Finanças no governo de Eduardo Campos, ouvir a 

categoria. 000000000000000000000000000000

Pleitos - 15 pontos foram apresentados aos candidatos 

por Alfredo Pinheiro Ramos. Entre eles, a liberação para 

o uso do POS nos postos de combustíveis, à exemplo do 

que foi autorizado pela Secretaria da Fazenda de 

Pernambuco - SEFAZ para bares e restaurantes, redução 

do ICMS sobre os combustíveis para a média dos demais 

estados do Nordeste, a revisão da Lei das Penalidades 

nos postos de combustíveis diferenciando produto 

adulterado de produto fora de especificação, alteração 

do regime de funcionamento do Posto Cais/BR em 

Suape, em função da concorrência desleal com os outros 

postos localizados na sua área de influência, e a 

liberação dos avisos de conhecimento dos fretes 

realizados pelas empresas de transporte de 

combustíveis no trajeto iniciado na base em Suape para 

demais municípios dentro do estado para o meio 

eletrônico. Hoje, a exigência desse conhecimento é feita 

através da entrega de documento físico no posto fiscal 

de Suape, o que provoca atraso na entrega e mais 

burocracia. 0000000000000000000000000000000

Também foram colocados entre os pleitos a validação da 

lacração das bombas de combustíveis tanto pelo 

Para o Sindicombustíveis-PE, os dois eventos 

promovidos com os candidatos ao governo do estado, 

mais bem posicionados nas pesquisas eleitorais,  foram 

bastante significativos. "O sindicato é um órgão 

eminentemente político e se não procurarmos ocupar 

nossos espaços,  ninguém vai cedê-los para nós", 

considera o presidente da entidade, Alfredo Pinheiro 

Ramos.  Esse tipo de trabalho está sendo considerado 

pela Diretoria do Sindicombustíveis-PE como 

estratégico na busca de construir caminhos e de 
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Em seguida, foi a vez de Paulo Câmara participar de encontro com setor de combustíveis
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INMETRO/IPEM-PE como pela Sefaz-PE, além do 

exercício de uma maior fiscalização nas bases e 

terminais localizados em Suape, de forma a evitar que o 

óleo diesel fornecido para as térmicas seja desviado 

para outras finalidades. Quantos às bases de 

distribuição, foi solicitado ainda a intervenção do 

governo estadual para que as mesmas disponibilizem 

uma melhor estrutura de apoio aos motoristas de 

caminhões tanque que carregam naqueles 

e s t a b e l e c i m e n t o s . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Segurança - Não diferente do restante da sociedade, o 

setor revendedor de combustíveis pediu por mais 

segurança nos postos a partir do desenvolvimento de 

u m  m e l h o r  e n t r o s a m e n t o  d a  P M  c o m  o s  

estabelecimentos, inclusive sendo possível a utilização 

dos postos como base para as viaturas policiais em 

função da localização estratégica de alguns deles.0000

Retorno - Em ambos almoços, os candidatos garantiram 

que vão estudar as propostas e, caso eleitos, adotarão 

as que considerarem possíveis de serem atendidas. 

Tanto Armando Monteiro quanto paulo Costa 

prometeram manter um canal de comunicação mais 

eficiente com o setor. Paulo Câmara, inclusive, se 

comprometeu a ser o interlocutor do setor junto à 

candidata à presidente pelo mesmo partido, Marina 

Silva, caso ela também se eleja.

alicerçar novas articulações. "Estamos nos colocando também como empresários preocupados com o 

desenvolvimento do estado e do município. Abrimos nessas ocasiões dois bons canais", considera Felício Casale Filho, 

Diretor Tesoureiro da entidade. 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Por entender que o setor merece mais atenção da gestão pública, seja no executivo ou no legislativo, o 

Sindicombustíveis-PE considerou a formação de uma bancada mais acessível ao diálogo e vem apontando alguns 

candidatos que já se mostraram bons parceiros em ocasiões passadas. São eles: Aluísio Lessa, Maviael Cavalcanti e 

Antônio Morais, candidatos a Deputado Estadual, e Daniel Coelho, candidato a Deputado Federal. 

O Sindicombustíveis-PE também está propondo a criação de um comitê para que o sindicato participe de forma 

consultiva e propositiva de ações junto às Secretarias da Fazenda, de Infraestrutura, além de outros órgãos que forem 

relacionados à atividade da revenda de combustíveis em Pernambuco. "A ideia é que possamos ser ouvido antes das 

medidas entrarem em vigor a fim de que elas estejam mais condizentes com a realidade do setor", explica Alfredo 

Pinheiro Ramos. 
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Capacitação

NR 20 - Mais de 3 mil treinados 
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NATIVUS 

Consultoria e Treinamento em Gestão

Contato: Luciana Cavalcanti

fone: 81-96330297

81-30324625

Em cerca de três meses, mais de 3.500 funcionários 

dos postos de combustíveis de Pernambuco  

receberam o treinamento exigido pela NR20, que 

trata de vários itens relacionados à saúde e 

segurança do trabalho nesses estabelecimentos, 

entre outras providências. O ritmo acelerado é fruto 

de uma intensa comunicação do Sindicombustíveis-

PE no sentido de conscientizar o revendedor da 

necessidade do treinamento, hoje uma obrigação 

legal passível de multa caso seja descumprida. 

Para facilitar o acesso dos revendedores, o sindicato 

fechou parceria com a empresa Nativus, 

subsidiando parte dos custos. 000000000000

Vários postos revendedores localizados em diversos 

municípios do estado já foram atendidos, tais como 

os de Recife, Vitória de Santo Antão, Pombos, 

Ribeirão, Carpina, Surubim, Caruaru, Itambé, Goiana, 

Igarassu, Cabrobó e Petrolina, entre outros. Para agendar 

o curso, os revendedores devem entrar em contato com 

o Sindicombustíveis-PE, que passará orientações sobre a 

agenda disponível e o número mínimo de pessoas por 

turma. Os funcionários do sindicato atuantes nos Carros 

da Qualidade, que circulam por todas as regiões 
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Capacitação

pernambucanas, também estão aptos a repassar 

e s s e  t i p o  d e  i n f o r m a ç ã o  e  i n t e r m e d i a r  

agendamentos. 00000000000000000000000

De acordo com a administradora de empresas e 

instrutora, Luciana Cavalcanti, até mesmo 

funcionários de salas alugadas dentro da área do 

posto são obrigados a participar do treinamento, 

inclusive borracheiros autônomos que fizerem uso 

das instalações dos postos.  À frente da implantação 

das atribuições da NR20, Luciana Cavalcanti lembra 

que além da questão dos treinamentos dos funcionários, 

outros tópicos precisam ser adotados, como a 

implantação de procedimentos e sistemas à exemplo da 

elaboração de um plano de manutenção, análise de risco e 

prontuário de instalações.  «A Nativus também oferece 

esse serviço e já vem execuntando em diversos postos do 

estado», informa ela. 000000000000000000000000000

A NR 20 foi promulgada em 2008, mas foi em 2012 que foi 

reforçada a obrigatoriedade de sua implementação, que 

passou a ser cobrada desde julho de 2014. 
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Mobilidade

João Braga destaca principais projetos
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Quando passou a  comandar  a  

Secretaria de Mobilidade e Controle 

Urbano da Prefeitura do Recife, João 

Braga tornou-se personalidade ligada 

ao dia a dia da revenda de combustíveis 

por duas razões. A primeira e mais óbvia 

é a regulação dos estabelecimentos 

quanto a ocupação territorial, relativa à 

legislação urbanística da cidade. 

A segunda, veio por tabela: é a questão 

da mobilidade, que rebate no setor por 

envolver o seu principal cliente - o 

condutor de veículos leves. O tema vem 

ganhando cada vez mais importância devido ao 

«travamento» do trânsito nas principais capitais do 

país, evidenciando o destaque que se conferiu 

durante muito tempo aos veículos particulares, em 

detrimento de uma política de transporte coletivo 

mais eficiente. A discussão tomou vulto com a 

realização da Copa do Mundo e a necessidade de 

oferecer transporte de qualidade para todo o 

c o n t i n g e n t e  e s p e r a d o .  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Em conversa com a redação da Postos Pernambuco, 

o Secretário João Braga falou sobre os principais 

projetos em desenvolvimento pela PCR para tentar 

desatar esse nó. O ponto de partida da conversa já foi 

esclarecedor. É que  segundo Braga, a mobilidade que a 

Prefeitura do Recife entende é a das pessoas e não dos 

veículos. «Temos três visões prioritárias, que são as 

calçadas, as ciclofaixas e o transporte coletivo», 

destacou. 00000000000000000000000000000000

O Secretário informou que a PCR já renovou 30km de 

calçadas desde o início da gestão do prefeito Geraldo 

Júlio e em breve completará 60km de faixas exclusivas 

para ônibus. Vale lembrar que por essas faixas, além dos 

ônibus, apenas os táxis com passageiros tem autorização 

para circular. «Com a conclusão da implantação dos 

corredores viários Norte-Sul e Leste-

Oeste daremos um salto grande na 

qualidade de vida das pessoas no 

Recife», acredita ele.  Sobre os 

condutores de veículos privados, Braga 

ressaltou a necessidade de mais 

educação e respeito às normas de 

trânsito. Muitas vezes o «caos» é 

provocado pelo estacionamento em 

locais indevidos, formações de filas 

duplas, fechamento de cruzamentos e 

outras infrações. 



1
3
 I 

P
os

to
s 

P
er

na
m

bu
co

Combustíveis

Decreto poderá provocar oscilações em preços
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Publicado no Diário Oficial do Estado no dia 03 de 

setembro, o Decreto Nº 41050, do Governo do 

Estado de Pernambuco,  estabelece o recolhimento 

antecipado do ICMS nas aquisições de álcool etílico 

anidro combustível - AEAC procedente de outros 

estados. Trata-se do etanol anidro, que é 

incorporado hoje na gasolina a um percentual de 

25%. 

O presidente do Sindicombustíveis-PE, Alfredo 

Pinheiro Ramos, entende que se trata de uma 

medida do governo estadual para ajudar o setor 

sucroalcooleiro, mas fica apreensivo por considerar 

que o etanol anidro produzido no estado não é 

Total em 2014:

Total em 2014:

Variação Jul2014/Jul2013:

Variação Jul2014/Jul2013:

Variação Jul2014/Jul2013:

Total em 2014:

Julho  2014

Julho  2014

Julho  2014

Junho 2014:

Junho 2014:

Junho 2014:

Maio 2014: 

Maio 2014: 

Maio 2014: 

etanol hidratado

gasolina c

diesel

11.577 m³

120.528 m³

137.510 m³

844.500 m³

929.086 m³

11.355 m³

115.853 m³

118.831 m³

12.043m³

121.029 m³

144.295 m³

87.792 m³

-3,7%

8,6%

-0,3%

Gráfico montado a partir dos dados da ANP para Pernambuco

suficiente para a demanda local, o que fatalmente 

provocaria um aumento da compra do produto 

proveniente de outros estados por parte das 

distribuidoras, adicionando ao custo da gasolina um novo 

item – O ICMS do anidro retido antecipadamente. 

Em conversa com representantes de distribuidoras, 

Alfredo Pinheiro Ramos já foi informado que a medida 

poderá provar uma alta considerável no preço do litro da 

gasolina. “Acredito na sensibilidade do governo estadual 

para que outras medidas sejam tomadas a fim de não 

prejudicar o consumidor final”, fala. O Sindicombustíveis-

PE deverá procurar o poder público a fim de estudar 

alternativas.

Evolução da venda de combustíveis 
em Pernambuco  pela distribuidoras, 

conforme a ANP
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Institucional

Sindicombustíveis-PE leva informação por todo o estado

Ano 01 I Nº 15 I Março / Abril de 2014

Junho
F.S Gulde Combustíveis LTDA

Jardim Atlântico Combustíveis LTDA

Posto Alto da Balança LTDA

A.P. de Vasconcelos Combustíveis LTDA

Jardim Europa Combustíveis LTDA

Comercial Santo Antônio Combustíveis LTDA

Julho
José e Maria Comércio de Derivados de Petróleo LTDA

S E M Comércio de Combustíveis LTDA

Rota Comércio de Combustíveis e Lubrificantes LTDA - EPP

Postos dos Irrigantes LTDA

JK Varejista de Derivados de Petróleo

JK Varejista de Derivados de Petróleo -2 

Auto Posto São Lucas  LTDA

E A S Comércio de Combustíveis LTDA

Real Recife LTDA

Rio Doce Combustíveis LTDA

Novos associados

Alfredo Pinheiro Ramos e Públio 
Ramalho, em Petrolina

Carpina Petrolina

Levar informações relevantes e ouvir as demandas dos revendedores de 

combustíveis nas três regiões pernambucanas - Zona da Mata, Agreste e Sertão 

- é o objetivo da equipe do Sindicombustíveis-PE presente nos encontros 

promovidos pela entidade por todo o estado. A equipe, liderada pelo 

presidente da entidade, Alfredo Pinheiro Ramos, é composta por membros da 

diretoria, assessorias jurídica e de comunicação, Carros da Qualidade e 

instrutores dos cursos de capacitação da NR 20. 0000000000000000000000

Em nove meses de gestão, a nova diretoria do sindicato já percorreu Caruaru, 

Carpina, Petrolina, Palmares e Garanhuns. A comunicação do agendamento 

dos encontros é feita através do clipping online, de circulares e, in loco, pelos 

profissionais do Carro da Qualidade. 

Agosto
E. J. de Lima Combustiveis

G. E. Combustiveis LTDA

MLJ Combustiveis LTDA

Osael Inácio da Silva EPP
Posto Calumby
Posto N 9

Auto Posto Janga e Serviços Automotivos LTDA EPP

R.M. Keila de Lima Combustíveis

RPM - Revendedora de Petróleo Maracaja LTDA

Jose Benedito Vieira

Maria Lucelena de Almeida Sá Souza

Setembro
Brito Combustiveis e Lub. LTDA
L.c. Combustiveis LTDA EPP
Posto Cayman LTDA
Freitas e Silva Combustiveis
Caruaru Combustiveis LTDA
Edimir e Nayanne Posto de Gasolina LTDA - EPP
Da Roça Combustiveis Ltda
Posto Ar Combustiveis LTDA (Posto Japaranduba)
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IX Encontro de Revendedores de 
Combustíveis - Nordeste

Nos dias 29 e 30 de maio, foi realizado no hotel Serhs, em 

Natal, capital do rio Grande do Norte, o IX Encontro de 

Revendedores de Combustíveis Nordeste-Brasil. O evento foi 

promovido pelo Sindipostos/RN em parceria com a 

Fecombustíveis. A equipe do Sindicombustíveis-PE 

acompanhou a programação do evento, composta por 

palestras, painéis, além de feira de negócios. Foram 

abordados temas jurídicos, de gestão e relacionados às 

questões ambientais. Também foram realizadas durante o IX 

ERCON uma homenagem ao presidente da Ale Combustíveis, 

Marcelo Alecrim, e  uma reunião do Conselho da 

Fecombustíveis, do qual o presidente do Sindicombustíveis-

PE faz parte..Pulo Miranda Soares, presidente da Fecombustíveis, 
e Antônio Sales, presidente do Sindipostos/RN, 
comandaram o encontro regional

Garanhuns

Palmares
Alfredo Pinheiro Ramos aborda a importância da 

presença dos revendedores nesses eventos. « Dessa 

forma temos condições de manter o revendedor 

atualizado. Este, por sua vez, terá a oportunidade de 

tirar suas dúvidas, seja com relação a atuação do 

sindicato, com relação à legislações de âmbito 

administrativo, ou ainda questões trabalhistas. Só 

com esses encontros poderemos saber os reais 

anseios da categoria e dar o retorno apropriado», 

considera ele.  00000000000000000000000

Nos encontros, o presidente falou sobre a ampliação 

do programa Carros da Qualidade, da atuação da 

entidade junto aos órgãos públicos, autarquias e 

secretarias municipais e estaduais. «No âmbito 

f e d e r a l ,  e s t a m o s  t r a b a l h a n d o  j u n t o  à  

Fecombustíveis», explica. 



No Paço, é frevo o ano inteiro

Seu Estado
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Na Rua da Guia, bem em frente à Praça do Arsenal, está o museu 

Paço do Frevo. Música ou dança, trata-se de um dos maiores 

ícones da identidade cultural de Pernambuco. No espaço 

inaugurado em março deste ano, o pernambucano, assim como 

o turista que vem de fora do estado ou do país, pode conhecer 

um pouco mais dessa manifestação. São 100 anos contados  em 

três andares de forma interativa e alegre.  00000000000000

Pertencente à  Prefeitura do Recife, o Paço do frevo tem, entre 

os seus objetivos, o de estimular  a execução do ritmo frevo o 

ano inteiro. Para o gerente geral do espaço, Paulo Braz, a grande 

aceitação do público comprovou, além da necessidade de um 

lugar como esse,  o amor do pernambucano pelo frevo. 

Em seis meses de sua abertura, ocorrida em março, foram 

recebidos mais de 50 mil visitantes, quando a meta para o ano de 

2014 havia sido estabelecida em 44 mil. O visitante que esperava 

encontrar um museu nos moldes tradicionais foi surpreendido 

pelo excelente uso da tecnologia disponível hoje, inclusive 

nas áreas de pesquisa disponíveis para o público em geral. 

O espaço - No andar térreo, o visitante encontrará uma 

lanchonte cuja especialidade são comidinhas típicas que 

acompanham um bom café.  Também fica no térreo a 

recepção e uma das partes mais interativas, que é uma 

exposição da cronologia do frevo, composta por 

fotografias de diversas épocas e instalações de livros pelas 

paredes com informações curiosas, separadas por ano de 

ocorrência. Em uma sala onde se vê diversos relógios 

marcando diferentes fusos horários, há ainda um grande 

livro cujas páginas, ao serem viradas, dão início a uma nova 

m ú s i c a  a m b i e n t e .  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

No primeiro andar, funcionam as salas com funções 

educativas. Lá  são ministrados cursos de dança e música, 
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pernambucanas. Também estão expostas fotografias de 

carnavais de ontem e de hoje. 0000000000000000000

No centro, há um salão onde arte educadores fazem 

apresentações de frevo e ainda convidam os visitantes 

para participar. No mesmo andar há ainda duas salas de 

projeções de vídeos. Uma traz histórias e depoimentos 

sobre a música frevo, enquanto a outra aborda a dança. 

Difícil é não cair na dança depois de tanta informação!

Mais informações - www.pacodofrevo.org.br

além de oficinas. Nesse piso será inaugurada ainda uma 

rádio difusora e um estúdio de gravação. No segundo 

andar, por sua vez, está um espaço dedicado às 

exposições temporárias.00000000000000000000000

O terceiro andar é mais contemplativo. Por dentro e por 

fora, uma vez que os amplos janelões  são um convite 

para uma olhadinha na paisagem do entorno. No grande 

salão estão expostos nos pisos, protegidos por 

passarelas de vidro, e nas paredes,  estandartes e 

flabelos doados pelas mais tradicionais agremiações 



Posto Santa Cristina, situado na Avenida Henrique de Holanda, em Vitória de Santo Antão

Seu posto

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 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

Polícia Militar de Pernambuco I Bombeiros - 190

SAMU - 192

Valorização
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O Sindicombustíveis-PE deu início a uma campanha 

de valorização do revendedor de combustíveis-PE.  

A ideia é que o revendedor se identifique como 

empresário e tenha orgulho do seu estabelecimento, 

ao produzir imagens do posto e enviar para a redação 

da revista Postos Pernambuco, para que seja 

publicada em suas páginas. Nesta edição, está sendo 

publicada a imagem do Posto Santa Cristina, 

localizado em Vitória de Santo Antão, a 49km de 

Recife. 0000000000000000000000000000000

«Os revendedores de combustíveis muitas vezes possuem 

empresas familiares, mas  precisam entender que mesmo 

com esse perfil é importante se verem como pertencentes 

a uma categoria econômica geradora de empregos e 

recolhedora de impostos», destaca o presidente do 

Sindicombustíveis-PE,  Alfredo Pinheiro Ramos.  

Os interessados em ver seus estabelecimentos em nossas 

páginas deverão enviar as fotos em alta resolução para o e-

mail gvasconcelos@gmail.com. A inserção não tem 

nenhum custo para o revendedor.
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