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Chegamos ao

NOVO NORMAL?
Gestão

Articulação

Abertos por se tratarem de
serviço essencial, os postos
de combustíveis se adequaram
aos novos protocolos para
atender o público com
segurança

A economia sofreu um
grande freio com a pandemia
de Covid-19, mas o
Sindicombustíveis-PE não
parou, mostrando proatividade
em várias articulações
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Comunicação

CHEGAMOS AO NOSSO PRIMEIRO K !
O Instagram se consolidou com um dos principais meios de comunicação
global da atualidade. Como não poderia deixar de ser, o Sindicombustíveis-PE
integrou esse movimento, fazendo do seu perfil ponto de partida para os fatos
e notícias gerados pelo segmento revendedor de combustíveis em
Pernambuco.
Em novembro, a partir da geração de conteúdo, das ações permanentes do
sindicato e do engajamento da categoria, chegamos ao nosso primeiro «K», o
que significa que temos mais de mil seguidores. Destes, 26% são da capital,
3,4% de Salvador, 3,2% de Caruaru e 3% de São Paulo, de acordo com o ranking
montado pela própria plataforma.
Quanto a faixa etária, 34% dos seguidores do perfil no Instagram tem entre 35
e 44 anos, 33% entre 25 e 34, e 17%, está na faixa de 45 a 54. 72% são homens
enquanto 28% são mulheres.

SINDICOMBUSTÍVEIS-PE
TAMBÉM NO YOUTUBE

EXPEDIENTE

Presente no Instagram, whatsapp e no Facebook, o
Sindicombustíveis-PE chegou em outubro deste ano no
YouTube, abrindo o seu canal. A iniciativa foi uma experiência
para o Ciclo de Debates com Candidatos à Prefeitura do Recife,
já com a sequência iniciada. Quem quiser se inscrever no canal,
basta buscar SindicombustíveisPE.
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Alfredo Pinheiro Ramos,
Presidente do Sindicombustíveis-PE

Duas palavras estão resumindo o ano para o revendedor de
combustíveis em Pernambuco: resiliência e persistência.
Não bastasse as inúmeras tarefas as quais o empresário precisa
cumprir para manter o seu negócio ativo e sustentável, as diversas
fiscalizações e prestações de contas aos órgãos reguladores, além de
questões inerentes ao relacionamento com as distribuidoras, seja o
posto bandeirado ou não, passamos, desde meados de março, por
desafios até então impensados, surpreendidos que fomos pela
pandemia de Covid-19.
Por sermos serviço de utilidade pública, à nós não foi facultada a
opção de fechar o estabelecimento, diante da demanda escassa
durante os meses de quarentena. No máximo, tivemos da Agência
Nacional do Petróleo - ANP a autorização de encerrar os serviços
uma hora mais cedo, caso entendêssemos necessário.

«

O Sindicombustíveis-PE
se manteve firme no
propósito de buscar
soluções e promover
ações em defesa e
para o benefício da
categoria

»

Para se ter uma ideia, com a supressão das atividades econômicas,
sobretudo no período de lockdown, os postos amargaram redução
nas vendas de até 80%. Ou seja, do final de março até agosto, foram
cinco meses de baixíssima receita e os mesmos custos com energia,
impostos, aluguéis dos imóveis, folha de pagamento e obrigações
trabalhistas.
O resultado? De acordo com os indicadores conjunturais de suporte
do setor de serviços (Pesquisa Mensal do Comércio Varejista- IBGE),
relativos ao primeiro semestre de 2020, o item «combustíveis e
lubrificantes», em Pernambuco, registrou queda de 9,3%. No tocante
ao 2º trimestre de 2020, período de maior rigidez e restrição da
mobilidade e da economia, o tombo chegou a 20%.
Ainda assim, longe de esmorecer diante dos resultados, o
Sindicombustíveis-PE se manteve firme no propósito de buscar
soluções e promover ações em defesa e para o benefício da
categoria. Acompanhe algumas delas nas próximas páginas.
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EDITORIAL - RESILIÊNCIA E
PERSISTÊNCIA COMO
COMBUSTÍVEIS
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MESMO NO «NOVO NORMAL», É BOM LEMBRAR QUE O USO DE MÁSCARAS
É OBRIGATÓRIO TANTO PARA FUNCIONÁRIOS QUANTO CLIENTES
Mesmo com a chegada na Etapa 11 do Plano de Convivência
com a Covid-19, elaborado pelo Governo de Pernambuco,
vale lembrar que o uso de máscaras ainda é obrigatório,
assim como o cumprimento das regras de convivência
durante a pandemia divulgadas. Os cuidados são essenciais
para garantir a segurança tanto dos clientes quanto dos
colaboradores do posto de combustíveis.00000000000000
D e a co rd o co m o D e p a r ta m e nto J u r í d i co d o
Sindicombustíveis-PE, caso seja identificada qualquer

De acordo com a Lei estadual nº 16.918/2020, durante o
período da pandemia de COVID-19, é obrigatório o uso de
máscara de proteção por todas as pessoas em circulação nos
espaços públicos e coletivos.
Poderão ser adotadas as medidas para retirada do
estabelecimento daqueles que se negarem a cumprir a
exigência, inclusive com o uso de força policial.

pessoa sem máscara nos estabelecimentos, a empresa será
advertida na primeira ocasião. Em caso de reincidência, será
aplicada multa que, para os postos, será no valor mínimo de R$
50.000,00. 000000000000000000000000000000000000000000
De acordo com a Lei estadual nº 16.918/2020, os
estabelecimentos devem proibir a entrada de pessoas que não
estiverem utilizando máscaras de proteção, sendo as empresas
responsáveis pelo controle de acesso às suas dependências.
A obrigação do uso das máscaras deve ser cumprida tanto por
clientes quanto por funcionários, em todas as áreas do posto.
"Aqueles que se negarem a cumprir a determinação devem ser
orientados a se retirar do recinto e, caso persistam, poderá ser
acionada a polícia", explica o consultor jurídico do
Sindicombustíveis-PE, Luiz Ricardo Guerra. O advogado
recomenda ainda que sejam fixados cartazes com a informação
sobre a exigência, em local visível, ainda que esta não seja uma
obrigação legal (ver modelo).0000000000000000000
Caso seja identificada qualquer pessoa sem máscara nos
estabelecimentos, a empresa será advertida na primeira ocasião.
Em caso de reincidência, será aplicada multa que, para os postos,
será no valor mínimo de R$ 50.000,00.

WWW.SRG.ADV.BR

TEL:
Recife 55 81 3797.1771 Brasília 55 61 3704.8000
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A Lei é de 2007, mas mesmo 13 anos depois de sua entrada em
vigor, parece que permanece desconhecida, para não dizer
desobedecida, por muitas pessoas que frequentam postos de
combustíveis na capital pernambucana. É que, no Recife, é
permitido ao posto comercializar em suas lojas de conveniência
bebidas alcoólicas, mas não o consumo no local. No entanto,
não é raro o cliente querer degustar a sua cervejinha gelada ali
mesmo, na loja, ou mesmo no pátio de abastecimento dos
veículos.0000000000000000000000000000000
De acordo com a consultoria jurídica do Sindicombustíveis-PE, a
prática tem sido alvo de fiscalização realizada pelos órgãos
competentes da Prefeitura do Recife. «A lei que veda o

consumo nas lojas chegou a ser alterada em 2009 para abranger
todas as dependências dos postos e não só as lojas de
co nve n i ê n c i a . 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
O descumprimento pode acarretar a aplicação de multa para a
empresa», alerta o advogado Luiz Ricardo Guerra. «Nessa
condição, os consumidores devem ser orientados quanto à
proibição para que não permaneçam no estabelecimento»,
co m p l eta , o r i e nta n d o q u e
deverão ser fixados cartazes
com as informações, nas áreas
internas e externas, em local
de fácil visualização.

CONSUMO NAS LOJAS ATÉ A MEIA NOITE
Respeitados os limites de distanciamento e capacidade, os
clientes das lojas de conveniência poderão consumir alimentos
e bebidas (não alcoólicas) no estabelecimento até a meianoite, de acordo com o Plano de Convivência estabelecido pelo
Governo do Estado, após alterações divulgadas pelas
autoridades, a partir do acompanhamento da evolução da
pandemia. Após este horário, somente será permitida a
compra de produtos no sistema retirada, devendo ser
recolhidas mesas/cadeiras.

AMOSTRA TESTEMUNHA

Requerer a amostra testemunha do combustível entregue no posto para
comercialização é um direito que não deve ser deixado de lado pelo revendedor.
"O Sindicombustíveis-PE entende 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", explica o presidente da entidade, Alfredo Pinheiro Ramos.
É que perante a Agência Nacional do Petróleo - 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", lembra.
Nesse sentido, é recomendação do Sindicombustíveis-PE a exigência da entrega
da amostra testemunha por parte da distribuidora, que deverá ser armazenada
pelo posto em local adequado. Também devem ser preservadas as três últimas e,
na hipótese de autuação por não conformidade, requerer a análise para afastar
qualquer responsabilidade pela irregularidade na composição do produto.
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LEGISLAÇÃO PERMITE A VENDA DE BEBIDAS ALCÓOLICAS. NÃO O CONSUMO
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CERCA DE 300 FUNCIONÁRIOS DOS POSTOS DE COMBUSTÍVEIS DE PERNAMBUCO
SÃO CAPACITADOS DURANTE A PANDEMIA, PELO CURSO NR20, AGORA EM EAD
Retomado no segundo semestre deste ano, em formato EAD
(Ensino a Distância), o curso de NR 20 oferecido pelo
Sindicombustíveis-PE teve uma boa aceitação por parte dos
revendedores e seus colaboradores. Já foram realizadas 10
turmas, em seis datas diferentes - 26 de agosto, 24 de setembro,
27 de outubro, 17 de novembro, 15 e 16 de dezembro, cada uma
com 4 horas de duração. «Devemos fechar o ano com cerca de
400 funcionários capacitados», avalia a instrutora Ione Gama,
responsável por ministrar o curso.0
Para que isso fosse possível, o curso NR20 teve o seu formato de
ensino adaptado para atender às necessidades impostas pela
pandemia de Covid-19, como o distanciamento social.
"No entanto, a modalidade se mostrou bem mais inclusiva, uma
vez que facilitou a participação de um número maior de
funcionários dos postos de todo o estado, ao encurtar distâncias
e reduzir custos", avalia Ione.
Os interessados em inscrever seus funcionários, devem entrar
em contato com a secretaria do sindicato através do número (81)
3227.1035 ou (81) 99510.2022. A instrutora orienta que em
casos específicos e redes de postos, é possível agendar turmas
fechadas em outras datas, de acordo com o horário de trabalho.
O curso em EAD está sendo oferecido de forma gratuita para os
postos associados ao sindicato, mas não associados também
podem inscrever seus funcionários mediante o valor de R$80,00
cada participante.
O curso é uma obrigação legal para qualquer pessoa que trabalha
em instalações com presença de inflamáveis e combustíveis,
estando o posto sujeito a notificações e multas em caso de
fiscalização. Seu certificado tem validade de três anos. Após esse
período, deve ser feita uma nova capacitação.

Para a realização do curso, os participantes
precisam ter acesso à notebook e internet, de
forma individual ou coletiva, como uma
sala de teleconferência
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SINDICOMBUSTÍVEIS-PE PROMOVE CURSO DE
GESTÃO E GERENCIAMENTO DE POSTOS

Inicialmente programado pelo Sindicombustíveis-PE para ocorrer no primeiro
trimestre do ano, o curso Gestão e Gerenciamento de Postos de Combustíveis,
ministrado pelo consultor Marcelo Borja, precisou ser reagendado, por conta da
pandemia de Covid-19 para novembro. 00000000000000000000000
A mudança não diminuiu o sucesso do curso, que fechou duas turmas com grande
demanda de participantes. A primeira foi realizada no período de 16 à 20 de
novembro, das 18h às 22h, e a Segunda, de 23 à 27, no mesmo horário.
O presidente do Sindicombustíveis-PE, Alfredo Pinheiro Ramos, que deu às boas
vindas aos participantes nas duas turmas, destacou o revendedor que investe na
capacitação dos seus funcionários, visando além da valorização profissional, a
conquista de melhores resultados para o negócios, até a oferta de um serviço de
melhor qualidade para os seus clientes. «Quem não investe em capacitação fica
para trás», reforçou.
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AS OPORTUNIDADES EXISTEM PARA QUEM
ESTIVER DISPOSTO
A fim de proporcionar um «norte» para os revendedores de
combustíveis associados, com relação às decisões estratégicas
para o seu negócio durante a pandemia, o Sindicombustíveis-PE
promoveu, em abril, o webinar ««Seja Positivo - Uma olhada
breve sobre as novas narrativas de comportamento, consumo e
tecnologias», em parceria com a Fundação Dom Cabral, tendo
como palestrantes a diretora da FDC, Erlana Castro, e a
consultora da mesma instituição, Fernanda Ebert.
As orientações conversadas na ocasião, valeram tanto para
aquele momento, quanto para os dias que seguem.
IMPREVISIBILIDADE - Iniciando a conversa virtual com cerca de
25 revendedores, Fernanda Ebert abordou a velocidade dos
acontecimentos, muito mais rápida do que o desejado.
«Ninguém estava tão preparado para ter um papel, um
propósito, para este contexto, e assim passamos a ter um
comportamento não linear», justificou.00000000000000000
A construção de um mindset resiliente esteve entre as
prerrogativas para um caminho bem sucedido. «O antifrágil se
beneficia da volatilidade. Ele testa e erra. Aproveita o erro , e dele
encontra a oportunidade, que está lá, para quem estiver
disposto», comentou.
O raciocínio foi continuado por Erlana de Castro, que enfatizou a
importância de banir automatismos e modelos mentais fixos. «O
que temos agora é um convite para «desaprender». Não cultive
atitudes não adaptativas e de resistência ao aprendizado

contínuo. Procure se policiar quanto a isso», recomendou ela,
para quem a Covid-19 foi um super catalisador de tendências
que já estavam se mostrando a partir de um novo capitalismo
ancorado em uma nova consciência de consumo. «Esse
movimento vinha sendo legitimado, e agora a gente vê isso
literalmente florescer, inclusive com fronteiras mais fluidas
entre o digital e o não digital», avaliou. A telemedicina, o
trabalho remoto, e disparada do ensino à distância - EAD foram
exemplos citados.
Dentro desse novo conceito, ficou claro que as marcas, e os
negócios, precisam se colocar em uma posição de utilidade para
a sociedade, e mais especificamente,
para os seus públicos-alvo.
As mudanças comportamentais
e o novo contexto sem dúvida
podem influenciar as formas das
pessoas consumirem e
fazerem negócios.
Fique atento!
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Competências
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CERCA DE 300 FUNCIONÁRIOS DOS POSTOS DE COMBUSTÍVEIS DE PERNAMBUCO
SÃO CAPACITADOS DURANTE A PANDEMIA, PELO CURSO NR20, AGORA EM EAD
Encerrou no início deste mês de novembro o prazo concedido pela Agência
Nacional do Petróleo - ANP para os postos revendedores de combustíveis
comercializarem 100% a gasolina com as especificações estabelecidas através da
Resolução nº 807/2020. Ainda durante o prazo de adequação o novo combustível
já era encontrado em praticamente todas as revendas do estado, uma vez que o
prazo para as distribuidoras havia acabado 30 dias antes. "Além disso, a
capacidade de armazenamento da maioria dos postos é pequena, e ainda em
agosto, alguns estabelecimentos já estavam trabalhando o novo produto",
explica o presidente do Sindicombustíveis-PE, Alfredo Pinheiro
Ramos. "O processo foi evolutivo, porque todas essas
mudanças envolvem impactos financeiros", comenta.
O tema foi abordado diversas vezes por Alfredo Pinheiro
Ramos, em entrevistas para os veículos de comunicação
de todos estado, demandadas por jornais impressos
até programas de rádio e TV. Segundo ele, as
mudanças adotadas no combustível são
benéficas até para a fiscalização da qualidade
da gasolina, devido a facilidade de identificar
alterações.
De acordo com a ANP, essas novas especificações
aprimoram a qualidade da gasolina brasileira,
proporcionam maior eficiência energética,
melhorando a autonomia dos veículos pela
diminuição de consumo, e viabilizam a
introdução de tecnologias de motores mais
eficientes, com menores níveis de
consumo e emissões atmosféricas. A
novidade antecipa fase prevista
para 2022 pelo Programa de
Controle de Poluição do Ar por
Veículos Automotivos - Proconve.

HORA DO DIESEL
O Ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque,
anunciou no dia 12 de agosto, durante a Biodiesel Week, a redução da mistura de
biodiesel de 12% para 10% no óleo diesel. A redução vigorou nos meses de setembro e
outubro, período de entregas do 75º Leilão de Biodiesel. A razão apontada pelo ministro
foi um desbalanço entre oferta e demanda, verificado durante a execução do L75.
O presidente do Sindicombustíveis-PE, Alfredo Pinheiro Ramos, comemorou a notícia.
"Foi a atitude correta, pois o momento é de redução dos impactos nos preços dos
combustíveis", disse.
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POSTO SÃO GERALDO ROTA 316 LTDA - PARNAMIRIM
ALD COMÉRCIO DE COMBUSÍVEIS LTDA - CARUARU
POSTO KAYKA LTDA - CARUARU
EJ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - VITÓRIA STO. ANTÃO
POSTO HORIZONTE LTDA - PETROLINA
SERJIANO JOCKSON DE ANDRADE EIRELLI - FREI MIGUELINHO
REIS & ARAÚJO LTDA - PETROLINA
MAX POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - JUREMA
DOLCHARLY RODRIGUES MESQUITA - JUREMA
MARLENE MARIA DIAS DE MESQUITA - PANELAS
BOA VISTA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - GARANHUNS
ANA P PIMENTEL BANDEIRA DE SANTANA & CIA COM COMB BARREIROS
AUTO POSTO MD LTDA - PALMARES
POSTO LINDA LTDA - POMBOS
SALGUEIRO PETRÓLEO LTDA 002 - SALGUEIRO
SALGUEIRO PETRÓLEO LTDA - SALGUEIRO
R C LINS E MELO & CIA - RECIFE
VITÓRIA COMBUSTÍVEIS LTDA - VITÓRIA STO. ANTÃO
CARUARU COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - CARUARU
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES FALMAR PETROLINA
AUTO POSTO JARDIM PAULISTA LTDA - PAULISTA
AUTO POSTO BOA VIAGEM EIRELI - RECIFE

MASTER POSTO LTDA - PAULISTA
POSTO GAMBÁ LTDA - GOIANA
SV COMERCIO DE PETROLEO LTDA - OLINDA
COUTO & COUTO LTDA - SURUBIM
CABANGA COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA RECIFE
POSTO DE COMBUSTIVEL TORRE LTDA - RECIFE
POSTO CALUMBY - PETROLINA
SB COMERCIO DE PETROLEO LTDA - RECIFE
VILA DE GOIANA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA GOIANA
POSTO IPUTINGA LTDA - RECIFE
AUTO POSTO IGARASSU
POSTO REAL RECIFE
CIDADE PATRIMÔNIO
CIDADE PATRIMÔNIO FILIAL
AUTO POSTO GLOBO
R J COMBUSTIVEL
R S DISTRIBUIDORA
POSTO ENSEADA DO NORTE

MAIORES E MELHORES
Algumas empresas, diante de suas ações, podem sair "maiores" desta Pandemia, em termos
de conceito e imagem perante a opinião pública. Com os postos revendedores de
combustíveis acontece o mesmo: a partir do seu relacionamento com a sociedade e
comunidade do seu entorno, novos papéis podem ser desempenhados, gerando uma
contribuição e visibilidade mais positivas.
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Um exemplo de comportamento dinâmico durante a pandemia, tem
sido o Sindicombustíveis-PE. Em meio à adversidade, se mostrou
relevante para o público o qual representa, e conquistou mais
associados, enquanto em outras entidades, o movimento foi de saída.
Confira abaixo os postos que se incorporaram à entidade:

EM ANO ATÍPICO, SINDICOMBUSTÍVEIS-PE
SEGUE CRESCENDO
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PROGRAMA CARRO DA QUALIDADE FIRME E FORTE POR TODO ESTADO,
DURANTE O ANO TODO

Um dos serviços do Sindicombustíveis-PE mais solicitados pelos
revendedores associados, o Carro da Qualidade seguiu
atendendo os postos durante o período de pandemia, inclusive
durante a quarentena mais rígida ocorrida em abril.
Os carros circularam não só na Região Metropolitana do Recife RMR, mas também em rondas pelo interior, regiões Agreste e
Sertão.0000000000000000000000000000000.
Além das visitas ordinárias, foram feitas três outras ações, de
caráter mais intensivo, através de rondas programadas e
previamente divulgadas. A primeira delas foi a Ronda do Agreste,
ocorrida de 15 até 18 de setembro.00000000000000000000
De 19 até 31 de outubro, foi realizada a primeira Ronda do Sertão,
levando segurança e qualidade para os postos de Petrolina, Lagoa
Grande, Cabrobó e Salgueiro.00000000000000000000000000
Já no período de 09 até 21 de novembro, os Carros da Qualidade
estiveram em uma segunda Ronda do Sertão, desta vez tendo os
municípios de Serra Talhada, São José do Belmonte, Parnamirim,
Ouricuri, Trindade e Araripina e seus roteiros.000000000000000
Dinâmica - Nas visitas, são realizados checklists abordando as
normas de segurança inerentes à atividade, além de orientação
de como fazer os testes que garantem a qualidade dos
combustíveis.
A parte documental, exigida pelos órgãos fiscalizadores e
normativos do setor também é conferida, a fim de dar a melhor

orientação para o revendedor e seus colaboradores evitando
problemas futuros.00000000000000000000000000000000000
Um diferencial desse ano atípico, foi a possibilidade de postos
não associados também poderem agendar as visitas dos carros
da qualidade. Diferente do associado, para quem o serviço é
gratuito, o posto não associado arca com um pequeno custo.

Para que seu posto seja visitado, basta agendar dia e
horário com a secretaria do sindicato ( 81 - 3227.1035) ou
junto ao coordenador de Atendimento, Daniel Seabra (81 9510.2022). Todo o cuidado com a saúde dos envolvidos é
tomada durante a execução do check-list nos postos, como o
uso de máscara e álcool gel.
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Os revendedores de combustíveis de Pernambuco responderam ao
chamado da Campanha de Solidariedade desenvolvida nos meses de
março, abril e maio pelo Sindicombustíveis-PE e, através de suas
contribuições, foi possível a aquisição e entrega de milhares de máscaras
de proteção além de álcool 70, para profissionais que atuam na saúde ou
na segurança dos pernambucanos.
Entre as entidades beneficiadas, estiveram o Corpo de Bombeiros de
Pernambuco, a Defesa Civil, em Olinda, a Secretaria de Segurança de
Camaragibe, a Polícia Milita de Pernambuco, Polícia Civil, Hospital da
Polícia Militar, Hospital Oswaldo Cruz, o Ipem, Procon, Hospital
Metropolitano Sul Dom Helder Câmara, Defesa Civil e a Secretaria de
Mobilidade e Controle Urbano da Prefeitura do Recife.
A ação de solidariedade continuou firme e forte enquanto se fez
necessário. "Se a segunda onda de Covid-19 se confirmar, seguramente
daremos continuidade à nossa campanha, contando com o apoio
generoso e solidário dos revendedores de combustíveis de nosso estado",
afirma o presidente do Sindicombustíveis-PE, Alfredo Pinheiro Ramos.
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REVENDA SOLIDÁRIA COM PRESTADORES DE
SERVIÇOS ESSENCIAIS, COMO SAÚDE, SEGURANÇA
E DIREITO DO CONSUMIDOR
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Capacitação
Cenário
Urbano
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MUDANÇA DE ROTINAS, QUADROS MAIS ENXUTOS E RECEITA REDUZIDA
Adoção de novas rotinas, redução do quadro de funcionários, receita reduzida
e permanência dos custos ordinários mensais formam um breve resumo do
impacto provocado pela pandemia de Covid-19 na revenda de combustíveis
do estado. Muitos revendedores, obrigados a permanecer com seus
estabelecimentos abertos, mesmo em períodos de baixíssimo consumo, como
os meses de abril, maio e junho, com o objetivo de equilibrar as contas,
suspenderam os contratos de trabalho de parte dos seus funcionários. Outros
realmente demitiram e enxugaram seus quadros para dentro da nova
realidade. Com a volta gradual das atividades econômicas e reabertura do
comércio, o setor passou a avaliar continuamente o consumo, antes de cada
nova medida administrativa. Independente do Plano de Retomada das
Atividades Econômicas do Governo de Pernambuco, percebe-se em todo
mercado uma redução de consumo diante da perda de renda ocorrida no
período, seja por conta do aumento do desemprego, seja pela redução de
jornada e consequente diminuição salarial.
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Cenário Político
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CICLO DE DEBATE COM CANDIDATOS APROXIMOU REALIDADE E DEMANDAS DO
SETOR REVENDEDOR E CLASSE POLÍTICA DO ESTADO

Quando o prefeito eleito do Recife, o até então deputado federal
João Campos (PSB), iniciar o seu mandato à frente da capital
pernambucana, em janeiro de 2021, não vai poder dizer que
desconhece a realidade, os desafios e as necessidades do setor
revendedor de combustíveis local. Isso porque no período que
antecedeu as eleições, Campos participou do Ciclo de Debates
com Candidatos à Prefeitura do Recife, promovido pelo
Sindicombustíveis-PE, com o objetivo de levar as propostas dos
candidatos que aceitaram o convite da entidade, para os
revendedores, e na via de mão dupla, informar melhor os
candidatos sobre o cotidiano do setor.00000000000000000000
Além de João Campos, aceitaram o convite do sindicato o então
candidato pelo DEM, Mendonça Filho, que participou
acompanhado pela deputada estadual Priscila Krause, vice em
sua chapa, a Delegada Patrícia (Podemos), acompanhada pelo
coordenador de sua campanha, o deputado federal Daniel
Coelho, os deputados estaduais e então candidatos à prefeitura,
Marco Aurélio (PRTB) e Coronel Feitosa (PSC), e o Procurador
Municipal da Prefeitura do Recife, Charbel Maroun, candidato
pelo Novo.000000000000000000000000000000000000000000

A deputada federal Marília Arraes também foi convidada, mas
não encontrou espaço em sua agenda. Os eventos foram
presenciais, ocorridos na sede do Sindicombustíveis-PE,
transmitidos simultaneamente pelo Zoom e por lives no
Instagram, às quais permanecem gravadas no perfil da entidade.
João Campos - O prefeito eleito ouviu dos representantes do
setor, durante sua visita ao sindicato, pleitos como a revisão da
taxa de coleta de lixo para o segmento, visto que o mesmo já é
obrigado por lei a aderir à política reversa de seus resíduos, e a
manutenção do mesmo patamar de relacionamento construído
junto à gestão Geraldo Júlio, com destaque para o trabalho
desenvolvido com o secretário João Braga e com a vereadora Cida
Pedrosa, enquanto esta ocupou a secretaria. Sobre a questão do
lixo, Campos se comprometeu em estudar o tema. Sobre o setor,
declarou: «Vejo que um espaço como o posto é uma importante
plataforma de serviços para além da venda dos combustíveis, e
que atende esse perfil de adensamento pretendido, porque
dialoga com diversas atividades». Segundo João Campos, a sua
gestão deverá ter elevada capacidadade de aprimoramento do
ambiente de negócios na cidade, nesse momento pós pandemia.

