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ROTINA DO
REVENDEDOR
Diante de decretos e
calendários, revendedor
dividiu atenção entre abre e fecha
das lojas de conveniência, regras trabalhistas,
baixo consumo de combustíveis e novas
normas do setor.

Qualidade

Representação

A fim de auxiliar a revenda
quanto à prestação de
bons serviços, sindicato
reforça atuação do Carro
da Qualidade

Sindicombustíveis-PE
representado em encontro
com presidente Jair
Bolsonaro e empresários,
em Pernambuco
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EDITORIAL - UMA VISÃO GERAL SOBRE OS
PRINCIPAIS TEMAS DA ATUALIDADE DENTRO DO SETOR
O editorial desta edição da Postos Pernambuco, marcando a retomada da publicação após
a pandemia de Covid-19, será tão longo quanto necessário, uma vez que vamos
destrinchar alguns tópicos da Resolução Nº 41 da Agência Nacional do Petróleo – ANP e os
impactos que eles podem trazer para o revendedor. Entendo que o órgão federal está
tentando fazer uma modernização no nosso setor, mas, de forma equivocada, começando
pelo elo da cadeia onde há a maior concorrência – a revenda de combustíveis.
No Brasil, são 41 mil postos, enquanto distribuidoras são 169. Ao nosso modo de ver, a
modernização deveria começar pelo refino, aproveitando as mudanças que vem
ocorrendo através de privatizações, o que poderia trazer mais benefícios para a
sociedade. No entanto, precisaríamos, enquanto nação, investir na infraestrutura
necessária para que uma refinaria seja concorrente da outra, com dutos de transmissão
suficientes para dar essa capilaridade, caso contrário vamos continuar trazendo produto
refinado através das rodovias e do transporte de cabotagem, de forma mais cara
enquanto hoje temos a tecnologia suficiente para baratear esse trajeto.

DELIVERY DE COMBUSTÍVEIS
Quanto à proposta da ANP de atualizar o delivery, gostaria
de destacar que não somos contra a nenhuma
modernização, mas se a gente parte do pressuposto que
posto de gasolina precisa ter escala em suas vendas para
manter o equilíbrio econômico do negócio, não vislumbro
que isso possa acontecer através dessa modalidade de
venda, sobretudo se praticados preços mais baratos.
Se o intuito é trazer melhores preços para o consumidor,
essa é uma questão muito perigosa por poder ser um
facilitador de sonegação fiscal ou adulteração, até mesmo
ambos.
Ainda nessa questão do delivery, vale ressaltar os impactos
ambientais. Um posto de combustíveis precisa, para
funcionar, em torno de 14 licenças. Por sermos pontos fixo,
somos constantemente fiscalizados pelos órgãos
reguladores, como a própria ANP, a Secretaria da Fazenda, o
Procon e o INMETRO.
Já os chamados carros de delivery, quando operaram no Rio
de Janeiro, com a apenas três unidades em atividade, os
orgãos reguladores não conseguiram proceder com a
fiscalização.
Resumindo: somos a favor do delivery, desde que eles
tenham as licenças ambientais e de segurança iguais aos

Alfredo Pinheiro Ramos,
Presidente do Sindicombustíveis-PE

postos, garantindo a isonomia. E que sejam interligados com as
Secretarias da Fazendo dos estados onde exerçam a sua
atividade.

Outro ponto da Resolução Nº 41 para ser melhor discutido
são os Transportadores Revendedores Retalhistas - TRRs.
Até então, estes eram autorizados a vender apenas óleo
diesel. Na proposição da resolução, poderão vender
gasolina e etanol, o que nos traz outra preocupação diante
de mais uma concorrência injusta a partir de uma reserva
de mercado para os TRRs que será criada, de forma
inconstitucional. Os postos de gasolina só vão poder vender
dentro do município no qual estão sediados gasolina e
etanol, e não o diesel, que é um produto que poderia abrir
um novo mercado para os postos, a partir, por exemplo, do
abastecimento de um gerador de um prédio, de
propriedades rurais e outros setores econômicos, como a
construção civil e pequenas empresas. Na hora em que
somos impedidos, isso se torna uma reserva de mercado.
O que queremos, diante disso, é sermos tratados com
isonomia, sem restrições.

FIDELIDADE DA BANDEIRA
Um quarto ponto para abordarmos, que causa bastante
controvérsia, são as alterações relativas à fidelidade da
bandeira. Acontece que um posto bandeirado, se a
resolução for aprovada, poderá vender combustíveis de
outra marca, sob determinadas regras. Não estamos
pregando o descumprimento de contrato, deixo aqui bem
frisado. Inclusive alertamos que este é um contrato de
adesão, que os empresários que o fizeram a fim de
ostentarem as bandeiras terão que cumprir. O que
queremos, com relação a isso, é que a ANP pare com a
proteção das distribuidoras e cuide da qualidade e das
normas regulatórias necessárias para o bom
funcionamento do posto, cabendo apenas ao Judiciário
decidir sobre questões contratuais.
Nesse caso específico, é uma questão muito mais do
direito do consumidor. Então o que a gente propõe é que
o posto que esteja com uma determinada bandeira, na
hora que for disponibilizar o produto de outra, ele tem que
destacar de forma ostensiva na bomba que aquele
combustível comercializado naquele bico não é
proveniente da bandeira sinalizada através do layout de
seu estabelecimento.
Em virtude da discrepância de preço, com o fim da tutela
da bandeira, as distribuidoras vão ter que dar um melhor
tratamento aos pequenos revendedores, dando
oportunidades iguais a todos os players da revenda.
Muitas vezes a gente encontra, principalmente nos
pequenos postos, uma dificuldade grande de capital, que
faz com que ele adquira produtos com preços maiores,
dando um gap muito grande em cima dos valores pagos.
Penosamente, o pequeno é quem sustenta a maioria das
vantagens que o grande tem.
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TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA - TRR

«Um posto de combustíveis precisa,
para funcionar, em torno de 14
licenças. Por sermos pontos fixo,
somos constantemente fiscalizados
pelos órgãos reguladores, como a
própria ANP, a Secretaria da
Fazenda, o Procon e o INMETRO».
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EDITORIAL

VENDA DIRETA DE ETANOL

REFORMA TRIBUTÁRIA

Por fim, sobre um debate que vem se desenvolvendo com
grande presença na mídia, a venda de direta de etanol,
somos a favor, desde que se estabeleça quem vai recolher
os impostos substitutos. Hoje já existe a venda à ordem,
que é quando a distribuidora compra na usina e no lugar
de fazer "o passeio da nota fiscal", de ir buscar o etanol,
trazer para a distribuidora, descarregar, e passar para os
postos, ela pode fazer de forma direta: comprar na usina,
quando o produto for ser transportado direto da usina
para o posto, a distribuidora faturar direto para o posto,
citando a nota de compra (nota mãe) da referida usina.
Então, desde que seja estabelecido quem é responsável
pelo recolhimento do imposto substituto, somos a favor
da venda direta.
Se propaga que com a venda direta o preço do etanol vai
cair muito, mas na prática isso não deve funcionar. Para os
grandes revendedores, que estiverem próximos das
usinas, isso deve acontecer. Mas, para a grande maioria,
que são pequenos e médios, o custo operacional deve
encarecer, consequentemente os preços devem
permanecer os mesmos ou até aumentar. Ocorre que os
pequenos postos, quando vão comprar na base de uma
distribuidora, carregam o seu etanol, a gasolina e o diesel.
Diferente de quando ele for buscar só o etanol na usina.
Um deslocamento de um caminhão para pegar cinco mil
litros de etanol, por exemplo, para depois ir até uma base
de distribuidora buscar diesel e gasolina, vai deixar a
operação mais cara. Para uns será vantagem, para muitos

Temos uma carga tributária muito alta. A reforma tributária
se torna imprescindível para que possamos ter maior
competitividade e diminuição de preços de combustíveis nas
bombas. Mais uma vez, repito: o problema não é o posto.
O problema é o imposto. Em média, 45% do valor pago por
litro de combustível é composto por impostos em
Pernambuco.
Estamos muito preocupados com o cenário que pode se
delinear, caso essas medidas passem, podendo deixar o
mercado totalmente desregulado, de forma que os agentes
competentes não tenham condições de acompanhar essa
nova dinâmica deixando o consumidor intranquilo com
relação à qualidade, quantidade e cumprimento das
obrigações legais e fiscais.

«Queremos que, principalmente
neste momento, com essa atitude,
as distribuidoras passem a olhar os
pequenos postos, muitas vezes o
único negócio da família
por gerações,
com melhores olhos.»

POR MAIS DIÁLOGO

Nesse momento, o que estamos precisando é de uma maior
discussão com os órgãos governamentais e com atividades
fiscalizadoras e regulatórias, tais como Ministério da
Economia, Ministério de Minas e Energia, Cade, ANP,
IPEM/INMETRO, entre outras atuantes em nosso segmento
econômico.

Mais uma vez destaco: não somos contra modernizações,
inovações e novidades que visem o desenvolvimento do
setor. Mas para termos uma real e efetiva abertura do
mercado é necessário que as novas regras contemplem
entre as possibilidades de negócios também os 41 mil
postos a serviço da sociedade brasileira.
São novas atividades que poderão acrescentar na busca de
uma concorrência saudável e benéfica para o consumidor,
com grande impacto na manutenção dos estabelecimentos
de revenda, dos empregos neles gerados, na arrecadação
dos impostos e na renda circulante a partir dessas
operações.

FIM
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Leis, Normas e Tributos

A Agência Nacional do Petróleo - ANP realizou
audiência pública no dia 19 de agosto com o objetivo
de obter subsídios e informações adicionais sobre
minuta de resolução que dispõe sobre a aplicação
das penalidades previstas na Lei nº 9.847, de 26 de
outubro de 1999, diante da realidade do mercado
nacional de abastecimento de combustíveis.00000
No dia, 27 de maio, a agência abriu o período de
consulta pública sobre a revisão do conceito de
segunda reincidência dado pela Resolução ANP
8/2012, entre outros aspectos referentes a
penalidades aos agentes econômicos que atuam no
abastecimento nacional. A norma estabeleceu o
período que deve ser considerado para o
agravamento de pena das multas que são aplicadas
em razão da existência de antecedentes, bem como
para a aplicação das penas de suspensão e de
revogação decorrentes da constatação da
reincidência e da segunda reincidência.000000000
De acordo com a Resolução ANP 8/2012, a
reincidência acontece quando o agente infrator pratica nova
infração prevista na Lei nº 9.847/1999 (Lei das Penalidades),
depois de já ter sido condenado definitivamente no âmbito
administrativo. 000000000000000000000000000000000
A segunda reincidência é caracterizada quando a nova conduta
infracional é precedida de duas condenações definitivas.

01
02
03
04
05

Definição de novo conceito de segunda reincidência;
Limitação temporal para a caracterização da
reincidência;
Tratamento equivalente nos casos de existência de
antecedentes e de reincidência, em relação aos
critérios de desconsideração das infrações anteriores;
Estabelecimento de critérios para aplicação das penas
de suspensão e de revogação;
Revogação do artigo 9º da Resolução ANP nº 64/2014,
que trata dos critérios para aplicação da pena de
perdimento.
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ANP PROMOVE CONSULTAS E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS COM IMPACTO
SOBRE A REVENDA DE COMBUSTÍVEIS

O objetivo a ser alcançado é a desburocratização, reduzindo
empecilhos e entraves ao adequado desenvolvimento das
atividades reguladas. As principais alterações sugeridas pela
revisão podem ser conferidas no box.0000000000000000000
A consulta pública seguiu até o dia 10 de julho. No dia 07 de julho,
a ANP havia promovido outra audiência pública voltada para o
setor. Na ocasião, o objetivo havia sido obter subsídios e
informações adicionais sobre minuta de resolução que altera o
marco regulatório da atividade de revenda varejista de
combustíveis, com impactos sobre a atividade de transportador
revendedor retalhista - TRR e distribuidor de combustíveis
líquidos.
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Capacitação

06 I Postos Pernambuco
10

SINDICOMBUSTÍVEIS-PE CAPACITA MAIS DE 600 COLABORADORES DO SETOR
NOS PRIMEIROS OITO MESES DO ANO, EM CURSO DE NR20
Adaptado para uma versão
virtual desde o início da
pandemia de Covid-19, o curso
de NR 20 ministrado pelo
Sindicombustíveis-PE já faz
parte da rotina de diversos
postos de combustíveis do
estado. Através dele, o sindicato
capacitou de janeiro à agosto
mais de 600 colaboradores do
setor, ensinando procedimentos
de segurança do trabalho
envolvendo desde ações individuais, até operações coletivas,
como a descarga de combustíveis. «Ao todo, foram realizadas mais
de dezesseis turmas virtuais, com uma participação cada vez
maior do interior pernambucano», comenta a instrutora Ione
Gama. «O principal objetivo do treinamento é informar os riscos
das operações de um posto de serviço, a fim de evitar acidentes e
situações de emergência, ao mesmo tempo que são esclarecidos
os principais procedimentos em caso de acidentes», explica ela.
Podem inscrever seus funcionários ou solicitar turmas exclusivas
revendedores associados ou não, no entanto, para os que fazem
parte do sindicato, não há custo.000000000000000000000000
Atualmente, estão abertas mais seis turmas, agendadas para os
dias 20 e 21 de outubro, 24 e 25 de novembro, e 15 e 16 de
dezembro. Mais informações podem ser obtidas na sede do
sindicato, nas redes sociais da entidade, ou ainda através do
WhatsApp (81) 9 9534-1902.

“Parabéns pelo curso. Agradeço a
oportunidade que nos foi dada.
Detalhes que tínhamos esquecidos
foram relembrados, o que foi
muito proveitoso,
principalmente para nosso dia a dia.
Super indico este curso, vou até
acrescentar em nosso Mural”
Elisangela Barbosa - Gerente do
Posto Atlântida - Postos PG
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CARRO DA QUALIDADE NÃO PARA DE CIRCULAR, MANTENDO ATENDIMENTO
CONSTANTE AO REVENDEDOR DE COMBUSTÍVEIS

Postos interessados em agendar a visita
devem entrar em contato através do
whatsapp (81) 9.9510.2022

São milhares de quilômetros percorridos, da Região
Metropolitana do Recife - RMR, passando por municípios do
Agreste e indo até o Sertão pernambucano, todos os meses, a
fim de levar informação e orientações para o revendedor de
combustíveis. Essa é a rotina dos três profissionais do sindicato
atuantes no Carro da Qualidade, programa que promove
ainda, em cada visita ao posto, um check-list conferindo se
pontos críticos relacionados às normas que regem o setor
estão sendo atendidos, evitando multas e outras sanções que
seriam impostas caso houvesse a fiscalização do orgão
competente.000000000000000000000000000000
As ações dos agentes do Carro da Qualidade não param por aí.
O treinamento dos funcionários dos postos para a realização
correta dos testes e análises da qualidade dos combustíveis
também faz parte das suas atribuições.
De janeiro à maio deste ano, foram promovidas rondas por
cidades como Belo Jardim, Pesqueira, Arcoverde, Sertânia,
Serra Talhada, Lagoa Grande, Cabrobó, São José do Belmonte,
Floresta e Petrolândia.000000000000000000000000000000
A visita do Carro da Qualidade é um serviço gratuito para os
postos associados ao sindicato, mas também disponível para
não associados, mediante investimento.
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AGE ABORDA POSSIBILIDADE DE MAIS DE UMA REELEIÇÃO PARA
DIRETORIA DO SINDICATO
Os representantes dos postos associados ao Sindicombustíveis-PE
discutiram durante Assembleia Geral Extraordinária - AGE, realizada de
forma virtual, no dia 04 de maio, a proposta de mudança no Estatuto
Social da entidade no sentido de permitir que uma diretoria seja reeleita
por mais de uma vez, dando continuidade ao trabalho desenvolvido.
Na ocasião, o consultor jurídico do sindicato, Luiz Ricardo Guerra, deixou
claro que, caso a possibilidade seja permitida, não se tratará de uma
reeleição compulsória, e sim haverá eleições dentro da normalidade,
nas quais a diretoria atual poderá se candidatar para um novo
mandato. «Caberá aos associados votarem na chapa que considerarem
o melhor caminho para o Sindicombustíveis-PE», explicou ele.
O consultor jurídico, Luiz Ricardo Guerra,
explicou como se dará a possibilidade de
mais de uma reeleição.

ASSESSORIA JURÍDICA
RENOVADA
O Sindicombustíveis-PE renovou a
parceria com os advogados Luiz
Ricardo Guerra, Fabian Carvalho e
Daniela Barreto, sócios fundadores da
GCB ADVOGADOS, especializada na
revenda de combustíveis há mais de
15 anos, mantendo, assim, a
qualidade e a confiança de sempre.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE PERNAMBUCO
comitiva liderada pelo presidente do Sindicombustíveis-PE, Alfredo
Pinheiro Ramos, participou de encontro com o presidente da Assembleia
Legislativa de Pernambuco, deputado Eriberto Medeiros (PP) a fim de
conversar sobre temas da agenda do setor. Entre os participantes do
encontro estiveram o revendedor atuante em Caruaru, Antônio Pereira de
Vasconcelos Júnior e sua esposa Juliana Maria Bezerra de Saboya
Vasconcelos, além do coordenador jurídico da entidade, Luiz Ricardo
Guerra, e do coordenador de atendimento do Sindicombustíveis-PE, Daniel
Seabra.
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ECONOMIA E REVENDA

Tem um ditado popular que diz: o que vem fácil, vai fácil.
O mesmo poderia ser adotado para ilustrar muitas vezes a
relação entre os revendedores de combustíveis, operadoras de
cartões de frota e aplicativos desenvolvidos pelas distribuidoras,
caso não seja dada a atenção necessária na hora de fechar os
contratos ou seja feito um controle rigoroso no seu
acompanhamento, a fim de reduzir perdas.00000000000000.0
Vamos por partes. Na prática, a «parceria» estabelecida, no caso
dos aplicativos costuma beneficiar apenas as distribuidoras, que
concentram todos os dados cadastrais do cliente,
impossibilitando à revenda estabelecer uma política de
fidelização mais assertiva com o seu consumidor. Aos
revendedores, cabe fazer a propaganda gratuita nos seus
estabelecimentos, sob pena de verem seus clientes
«gentilmente» conduzidos para outros postos. É válido ainda
destacar que os problemas com os apps extrapolam a interface
com o revendedor, gerando conflitos também entre
consumidores e com órgãos como os Procons.000000000000
A crítica sobre cartões de frota, por sua vez, incide sobretudo
sobre o seu grande potencial predador das margens já
enxutíssimas do negócio. Além das taxas exorbitantes,
superando as praticadas pelos cartões de crédito e débito, o

prazo para o recebimento dos valores - até 45 dias após a venda é um verdadeiro desfalque no capital de giro da maioria dos
postos de combustíveis. 00000000000000000000000000
Atualmente, há um grande número de cartões, dos quais os mais
conhecidos são Ticket Card, Good Card, Sodexo Pass, VR Auto,
Policard, Pix-Fleet Card, Fit Card, Repon e Vale Card. À primeira
vista, a proposta pode seduzir com o sonho
de uma longa fila de motoristas
precisando abastecer. O problema é
que, ao final dela, pode estar uma
conta que não vai fechar quando o
mês acabar. Vamos combinar então:
parceria boa é aquela que promove
ganhos para todas as partes
envolvidas: distribuição,
revenda e consumidor final.
Não somos contra a
inovação e utilização das
tecnologias - muito pelo
contrário - mas sim
contra tirar vantagens
dos «parceiros».
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PARA REFLETIR - CARTÕES DE FROTA E APLICATIVOS
REQUEREM MAIS ATENÇÃO DO REVENDEDOR
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ENTRE DECRETOS, REDUÇÃO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS, EQUILÍBRIO DAS
CONTAS E NOVAS NORMAS PARA O SETOR, REVENDEDORES ENFRENTAM MAIS
DESAFIOS DURANTE A PANDEMIA
A rotina dos revendedores de combustíveis nunca foi fácil,
diante das normas a serem atendidas, licenças de
funcionamento, fiscalizações e grande competitividade
inerente à atividade. Com a chegada da pandemia de Covid-19,
aos desafios acima citados somaram-se as inúmeras
modificações de horários de funcionamento, muitas vezes
diferentes para os diversos serviços prestados pelos postos,
além dos cálculos para buscar o equilíbrio financeiro mesmo
com a grande queda no consumo dos combustíveis observada
em mais de um ano.00000000000000000000000000000
Para auxiliar o revendedor, o corpo jurídico do
Sindicombustíveis-PE se manteve atento a cada modificação no
Plano de Convivência das Atividades Econômicas com a Covid19, do Governo do Estado, que estabelecem as regras para a
retomada gradual dos serviços e atividades econômicas em
Pernambuco, com protocolos gerais e específicos de
segurança. O plano está em constante avaliação, e para cada decreto, o sindicato estuda os impactos que o mesmo pode trazer
para o setor, bem como as mudanças que pode acarretar ao gerenciamento do estabelecimento, gerando a partir daí circulares
com as novas orientações.

SINDICATO PASSA A PRESTAR MAIS
UM SERVIÇO PARA O REVENDEDOR
Com o Decreto Nº 10.634/21, em vigor desde o dia
25 de março, o Sindicombustíveis-PE passou a
agregar mais um serviço em benefício do
revendedor associados. É que o decreto, assinado
pelo presidente Jair Bolsonaro em 22 de fevereiro,
e publicado no dia seguinte, no Diário Oficial,
dispõe sobre a divulgação de informações
referentes aos preços dos combustíveis
automotivos.
A entidade distribuiu junto aos revendedores em
dia com suas obrigações sindicais uma placa por
posto associado dentro do modelo estipulado pelo
Decreto e vem atualizando os dados para o seu
preenchimento, sempre que necessário.
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COMUNICAÇÃO

Alfredo Pinheiro Ramos posicionou a entidade
com relação ao delivery de combustíveis,
tutela da bandeira e self-service, entre outros
pontos abordados pela MP

direto do
instagram
O tema mais curtido e compartilhado
do perfil do Sindicombustíveis-PE no
Instagram, este ano,
foi a campanha pela inclusão dos
trabalhadores da revenda de
combustíveis-PE entre os grupos
prioritários da vacinação
contra a Covid-19.

«

Os principais temas da revenda de combustíveis na
atualidade foram abordados pelo presidente do
Sindicombustíveis-PE, Alfredo Pinheiro Ramos,
durante live realizada no dia 06 de setembro, através
do canal do YouTube do comunicador Nélio
Wanderley. O evento virtual, também transmitido no
perfil do Instagram @postosegurobrasil, reuniu ainda
entre os palestrantes os demais presidentes dos
sindicatos de revendedores de combustíveis de todo o
Nordeste. Foram quase duas horas de muita análise,
pontos de vista e debates sobre a Medida Provisória Nº1063/2021, que altera
a Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, e a Lei nº 9.718, de 27 de novembro de
1998, para dispor sobre as operações de compra e venda de álcool, a
comercialização de combustíveis por revendedor varejista e a incidência da
Contribuição para o Programa de Integração Social e o Programa de Formação
do Patrimônio do Servidor Público - PIS/Pasep e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - Cofins nas referidas operações.
Quem não teve a oportunidade de assistir «ao vivo», pode conferir o debate
através do link https://youtu.be/6sR4KdbrVUQ.

Os postos de combustíveis estão entre as atividades consideradas essenciais
pelos decretos do Governo do Estado abordando a Covid-19, tendo
funcionado desde o início da pandemia, sem interrupção, a fim de garantir o
abastecimento dos automóveis. Dessa forma, os funcionários desses
estabelecimentos tem estado sempre em contato com o público, atuando na
linha de frente. Não está claro que a categoria já deveria estar incluída nos
grupos preferenciais para a vacinação contra a Covid-19?
O Sindicombustíveis-PE vem trabalhando com afinco para que isso ocorra.

»
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SINDICOMBUSTÍVEIS-PE SE POSICIONA EM LIVE COM REPRESENTANTES DE
SINDICATOS DE TODO O NORDESTE
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SINDICOMBUSTÍVEIS-PE PRESENTE EM EVENTO COM O PRESIDENTE
JAIR BOLSONARO, PROMOVIDO PELA FIEPE E ACIC
A Federação das Indústrias do Estado de
Pernambuco - Fiepe, em parceria com a ACIC,
promoveu no dia 03 de setembro, o Encontro de
Empresários com o Presidente Jair Bolsonaro.
O evento, presencial, ocorreu em meio à agenda do
presidente da República ao estado de Pernambuco,
e foi sediado na área de eventos do Mar Hotel.
O presidente do Sindicombustíveis-PE, Alfredo
Pinheiro Ramos, acompanhado pelo coordenador de
Atendimento da entidade, Daniel Seabra, participou
da cerimônia na qual também estiveram presentes
os ministros João Roma (Cidadania) e Gilson
Machado Neto (Turismo), assim como o presidente
da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, e o
senador Fernando Bezerra Coelho, líder da bancada
do Governo.
Na ocasião, as entidades promotoras do evento
entregaram ao presidente ofício com principais
pleitos do empresariado pernambucano com o
objetivo de dinamizar a economia do estado, tais
como o apoio ao Projeto de Lei Nº 4728/2020, que
estabelece o Refis Nacional e aguarda votação na
Câmara dos Deputados, mais acesso a crédito
principalmente em relação aos bancos públicos,
como o Banco do Nordeste, a reinclusão do ramal da
Ferrovia Transnordestina conectando com o Porto de
Suape, garantindo maior competitividade para o
estado, além do apoio do DNIT para a construção do
Arco Metropolitano, entre de outras sugestões.
O documento entregue a Bolsonaro abordou ainda a
criação de um plano concreto e objetivo para definir
o futuro da Refinaria Abreu e Lima, um equipamento
tão importante para Pernambuco quer nas mãos da
Petrobras, quer vendido através de novo processo,
para que tenha o seu trem de refino número 2
concluído e podendo dessa maneira contribuir ainda
mais para recuperação da economia pernambucana.
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CANAL DE RELACIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE DIÁLOGO
COM DISTRIBUIDORAS

A manutenção de um bom canal de comunicação com os
diversos elos da cadeia comercial dos combustíveis é uma
das atividades do Sindicombustíveis-PE. Encontro recente foi
realizado no final de agosto, entre o presidente da entidade,
Alfredo Pinheiro Ramos, e os diretores da Ipiranga, Guido
Silveira e Paulo Edilson. Já em setembro, o presidente esteve

mais uma reunião de cortesia, desta vez com os diretores da
Vibra Energia, ex BR Distribuidora, Marcelo Mário Freitas e
Roberto Siqueira. O processo de rebranding da distribuidora
aconteceu após a subsidiária integral da Petrobras até 2017
tornar-se uma corporation em junho deste ano, mês em que se
retirou do capital da petroleira.

Recorte Nordeste

ATO COTEPE/PMPF
Nº35, DE 23
DE SETEMBRO DE 2021

Preço médio poderado a consumidor final

Gasolina C

AL

6,0151

4,9263

4,8229

BA

6,0440

4,7310

4,6330

-

CE

5,7623

4,6605

4,2229

-

MA

5,9200

4,6380

4,5830

PB

5,9834

4,7620

4,6756

3,4991

PE

5,8800

4,4100

4,3730

-

PI

6,4900

4,8800

4,8300

5,0400

5,4300

-

-

RN

6,5619

5,0130

4,8206

5,6946

4,6890

1,6900

SE

6,0860

4,8240

4,7920

5,5970

4,2930

-

R$ / l

Diesel S10 R$ / l

Diesel R$/l

QAV

R$ / l

3,4910

-

3,7350

AEHC

R$ / l

GNV

Óleo Comb.

UF

R$ / m3

R$ / l

5,2492

4,2278

-

4,9900

3,6940

-

5,0459

-

-

5,1890

-

-

5,4209

4,2804

4,2985

5,1260

-

-

Rua Adolfo Ciríaco, 15. Prado,
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