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Foi dado início a mais um ciclo do 

Sindicombustíveis-PE. Serão novos 

tempos, nos quais serão traçados novos 

objetivos em prol do desenvolvimento do 

setor de revenda  em Pernambuco. 
Novos projetos serão implantados, outros 

serão aprimorados  tendo sempre como 

meta o crescimento profissional e 

comercial dos nossos associados, 

concomitantemente à oferta de produtos com qualidade e 

segurança para a sociedade. 

Nesse próximo triênio, período pós crise  econômica mundial, 

o país, e em especial Pernambuco, dá provas de franca 

expansão. Expansão essa que chega acompanhada de números 

alvissareiros para o setor de combustíveis.

Já começamos estabelecendo novas parcerias, à exemplo da 

firmada com a Copergás que será apresentada nesta edição do 

Posto Notícias. 

As pesquisas e investimentos na área de combustíveis passam 

por um momento de pujança. Enquanto a produção de 

petróleo brasileiro aponta para um incremento, com a 

exploração do pré-sal, pesquisas voltadas para a expansão do 

etanol trabalham o desenvolvimento de variedade de cana de 

açúcar com mais fibra e menos sacarose - a chamada cana-

energia, geneticamente modificada para produzir apenas 

biomassa. 

Por fim, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos 

Automotores - Anfavea - assinala uma demanda crescente, ao 

divulgar nos principais veículos de comunicação do país o 

investimento por parte da Indústria automotiva de US$ 11,2 

bilhões até 2012. Só em 2009 foram vendidos  nada menos 

que três milhões de carros novos, sendo que essa mesma 

indústria também informa a capacidade para colocar no 

mercado mais quatro milhões de unidades por ano. 
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sindicombustíveis e copergás
lançam campanha de incentivo

ao gnv

parceria que desenvolve

O Sindicombustíveis-PE e a Copergás lançaram em parceria 

uma campanha que promete alavancar o desenvolvimento do 

mercado de Gás Natural Veicular - GNV. Com o slogan «Pit 

Stop - Parou. Instalou. Ganhou»,  incentiva os proprietários de 

veículos a instalarem os kits para utilização do GNV através do 

subsídio de 25% do valor praticado hoje no mercado, que é de 

R$ 2 mil. 
A Campanha foi apresentada para a imprensa no final de abril 

pelo presidente da Copegás, Aldo Guedes, com a presença 

dos parceiros, o Sindicombustíveis e a Associação dos 

Instaladores de GNV de Pernambuco. Na ocasião, o 

Sindicombustíveis esteve representado pelo seu presidente, 

Frederico Aguiar. 

Pit Stop - Através da campanha, o proprietário do veículo 

pagará apenas R$ 1.500, 00 pela 

instalação do kit. O valor do subsídio será 

repassado à instaladora, mediante a 

apresentação de nota fiscal comprovando 

o serviço . A ação terá duração de seis 

meses ou até completar mil kits.   

«A idéia não é motivar a conversão, e sim 

ampliar o leque de opções. Dessa forma, 

o motorista poderá abastecer seu veículo 

com o combustível que for mais vantajoso 

na ocasião», explica Frederico Aguiar, 

informando ainda que a adesão ao GNV 

também será estimulada com a queda 

promocional do valor do m³ na bomba, no 

posto de abastecimento de combustível. 

De acordo com o presidente da 

Coopergás, Aldo Guedes, está vigorando 

000000

desde o dia 01 de maio uma redução de 4,91% no preço 

do produto,  possibilitada pela aquisição por parte da 

Coopergás de 10 mil m³ de  GNV com preço 40% mais 

barato. A iniciativa, além de beneficiar o consumidor, 

deverá ainda provocar um aumento nos postos de 

trabalho gerados pelo segmento das instaladoras de GNV, 

que hoje emprega cerca de 70 pessoas. A previsão é de 

que esse número duplique nas dez empresas que hoje 

atuam no mercado e que à ele seja acrescentado um novo 

montante advindo da abertura de novas instaladores 

atentas à oportunidade que 

se apresenta. 

O presidente da 
Copergás, Aldo Guedes,  
apresentou a campanha 

junto aos parceiros. 
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O clima de descontração e 

união deu o tom da cerimônia 

de posse da nova diretoria do 

Sindicombustíveis, que deve 

conduzir a entidade até 2014. 

O evento ocorreu no dia 20 de 

a b r i l ,  e m  A n a  G ó e s  

Recepções, no Recife Antigo, 

cartão postal da cidade. Entre 

os convidados, destacaram-

s e  r e v e n d e d o r e s  d e  

combustíveis de todo  o 

estado, políticos e amigos do 

setor.
 

Diversos representantes de 

Sindicombustíveis de todo o 

país também prestigiaram a 

nova diretoria presidida por 

Frederico Aguiar, à exemplo 

do presidente do Sindicato da Paraíba, Omar 

Hamad, de Sergipe, Flávio Andrade, da Bahia,   

e do Rio de Janeiro.

Entre as autoridades, participaram da 

solenidade o deputado estadual Antônio 

Moraes, o secretário estadual da Fazenda, 

Djalmo de Oliveira Leão, e o gerente de 

Combustíveis e Usinas da Sefaz, Daniel 

000000000000000
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Moura .  

A F e d e r a ç ã o  d o s  C o m b u s t í v e i s  -  

Fecombustíveis, esteve representada pelo 

diretor José Hernandes.

Discurso - Após assinar o termo de posse, 

acompanhado pelos diretores que o auxiliarão 

na condução da entidade, Frederico Aguiar 

falou aos convidados sobre planos  e metas 

0000000000000000000000000

que serão adotados pelo Sindicombustíveis 

em Pernambuco. «Vamos trabalhar com muita 

vontade de acertar e não  mediremos esforços 

para defender os interesses da classe», falou, 

pontuando, em seguida,  alguns  tópicos que 

vem ganhando destaque atualmente, como  a 

Lei de Publicidade e  questões ambientais. «A 

interiorização das ações do Sindicombustíveis 

também  será reforçada», enfatizou. Frederico 

Aguiar pediu ainda a união da categoria a fim 

de enfrentar as dificuldades que se 

apresentarem.

Sucessão -   O  ex-presidente 
do Sindicombustíveis-PE, 
José Afonso Nóbrega, passa 
a direção da entidade para 
Frederico Aguiar. 

Prestígio -Diversos estados 
enviaram seus representantes
a fim de prestigiar o  sindicato
pernambucano. 
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perfil DO SETOR

CONTINUAÇÃO

Durante a cerimônia de posse da nova diretoria do 

Sindicombustíveis-PE, o representante da Fecombustíveis, 

José Hernandes, abordou o perfil dos revendedores de 

combustíveis em todo o país. «Nossa atividade comercial é 

extremamente familiar, passando por várias gerações», 

disse, lembrando que vários municípios surgiram, inclusive, 

tomando com ponto de partida a presença de postos de 

combustíveis. 
Hernandes ressaltou ainda a garra da categoria. «De alguns 

anos para cá, sofremos com vários problemas, como a onde 

de liminares, adulteração, sonegação e concorrência 

desleal, mas ainda assim fazemos o possível  e o impossível 

para melhorar os nossos negócios», disse. «Somos na 

grande maioria pequenos e médios empresários e 

conseguimos manter nossos negócios,  apesar de todas 

essas ondas. Somos lutadores», completou. 
A cerimônia de posse transformou-se em uma grande 

confraternização multiestadual, dando os primeiros sinais de 

uma gestão de sucesso. 
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A Diretoria de Controle Urbano - Dircon, da Prefeitura da Cidade do Recife, irá 

intensificar a fiscalização sobre o cumprimento da Lei nº 17.521/2008, 

conhecida como a Lei de Publicidade, vigente desde junho de 2009.

A lei estabelece regras para publicidade, obrigando todos os estabelecimentos 

empresariais instalados no Recife adotarem o modelo proposto. 

Para os postos revendedores de combustíveis, as principais implicações são a 

proibição do uso de faixas indicativas de preços e de promoções, a readequação 

dos totens aos novos tamanhos e os locais de exposição.

De acordo com a lei, a exibição dos preços deverá ocorrer apenas através do 

painel indicativo, devendo ainda obedecer às dimensões previstas na Portaria 

ANP 116/2000, conforme exemplo ao lado.  

Embora as distribuidoras de combustíveis devam apresentar à Dircon 

cronograma para execução dos serviços de readequação de sua publicidade à 

nova lei, e que os equipamentos publicitários pertençam, em sua maioria, à elas,  

sendo dela a responsabilidade pela adequação, quem irá responder por uma 

eventual autuação é o Revendedor, razão pela qual se deve reiterar, sempre, a 

cobrança das providências necessárias ao cumprimento da lei, sob pena de 

pagar multa no valor inicial de R$ 5. mil. 
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Publicidade - PCR vai reforçar
fiscalização sobre cumprimento da lei
Sindicato recomenda retirada de faixas.

Vale lembrar aos revendedores de 

combustíveis que desde o dia 01 de maio o 

percentual de mistura do álcool anidro na 

gasolina retornou para 25%. Tal percentual 

poderá ser aferido durante o teste de 

qualidade do combustível, que garantirá a 

autenticidade do produto posto à venda para 

o consumidor. 

Também desde o dia 01 de maio a alíquota da 

CIDE retornou de R$ 150,00 para R$ 230,00 

por metro cúbico, de acordo com a Resolução 

nº 1, do Conselho Interministerial do Açúcar e 

do Álcool (CIMA) / Portaria nº07, do 

Ministério da Agricultura e do Decreto do 

Poder Executivo,nº  7.095, de 04 de fevereiro 

de 2010. 

ETANOL
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Decisão do stj é boa notícia
para lojas de conveniência

POSTOS REFORÇAM
COMBATE À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE MENORES

CONVENIÊNCIA cAMPANHA
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Os proprietários de postos 

de combustíveis com lojas 

de conveniência receberam  

com satisfação a decisão do 

Superior Tribunal de Justiça 

- STJ, derrubando  duas 

liminares que permitiam a 

venda de produtos de 

c o n v e n i ê n c i a  n a s  

farmácias. A decisão deverá 

ampliar a clientela das lojas dos postos, ao acabar com esse 

tipo de concorrência. O estabelecimento que descumprir a 

determinação está sujeito ao pagamento de multas, cujo 

valor pode variar de R$ 2 mil a R$ 1,5 milhão. As penalidades 

incluem, ainda, apreensão ou interdição de mercadorias e até 

o cancelamento do alvará de funcionamento .

Prefeitura de Bodocó-PE

Diversos postos de combustíveis 

do estado aderiram à campanhas 

contra a exploração sexual de 

crianças e adolescentes no Estado 

de Pernambuco. O setor, devido à 

sua grande capilaridade e grande 

rotatividade de consumidores, é 

um importante aliado do combate 

à essa prática. 
Em vários postos já são fixados 

cartazes de conscientização e 

denúncia, à exemplo do confeccionado pela Prefeitura de 

Bodocó. Quem explora sexualmente crianças e adolescentes,  

seja agenciador ou «cliente», está praticando uma violência, 

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

 O Estatuto da Criança prevê pena de reclusão de até dez anos. 
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