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Alvaro Faria - PresidenteSindTRR

ois meses após o fim da greve dos 
caminhoneiros, o Brasil ainda sofre 
os efeitos da paralisação. Os preços 
de vários produtos aumentaram, 
inclusive o dos combustíveis, e a 
retomada da economia que parecia 

certa sofreu importante impacto.

O segmento TRR, a exemplo dos demais, também 
foi bastante prejudicado. Trabalhando com margens 
apertadas, comprando à vista e vendendo a prazo, a 
categoria viu seu capital de giro ser consumido e o 
faturamento despencar.

No entanto, nesse momento de crise o TRR mostrou 
a importância da categoria, que não à toa completou 
100 anos recentemente. Não é falsa modéstia afirmar 
que garantimos o abastecimento de hospitais, 
bombeiros, aeroportos, empresas de transporte 
públicoe caminhões do Exército.

Todo esse trabalho da atividade reafirma o caráter 
de utilidade pública realizado do TRR, e que foi 
reconhecido pela ANP no momento em que permitiu 
que os TRR abastecessem postos de combustíveis. 
Isso demonstra a rapidez e agilidade dos TRR. 
Muitos abastecimentos foram feitos em todo o país, 
contribuindo para a retomada da mobilidade urbana.

De nossa parte, enquanto Sindicato, procuramos 
orientar as empresas, principalmente em relação 
à parte fiscal. A quantidade de dúvidas foi grande 
em função do ineditismo da operação. Nosso 
Departamento Jurídico esteve atento a cada 
detalhe e acreditamos ter respondido todos os 
questionamentos.

Temos ainda praticamente cinco meses até o final 
do ano. A Copa do Mundo acabou, mas entramos 
em período eleitoral, o que significa que o país 
deve “parar” novamente. Logo, é importante estar 
ainda mais atento à rentabilidade do seu negócio. 
Reveja seu planejamento, avalie os efeitos da greve 
dos caminhoneiros no seu capital e trabalhe com 
sabedoria.
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PRESIDENTE Alvaro Rodrigues A. Faria

DIRETORIA 

CONSELHO EDITORIAL   Deise Brandileone, Alex Gebara, Adriano    
                                Gaspar, Caio Sanches, Rafael Pedreschi Malena

JORNALISTA RESPONSÁVEL Ana Azevedo - Mtb: 22.242

SindTRR Atualidades 
é uma publicação do
Sindicato Nacional TRR

Marcelo de Arruda Gebara; Marino Pedreschi; Carlos 
Augusto Sabini Schneider; Rafael Ottaiano; Eduardo Faria 
Arisa; Francisco Antonio Fraia

os próximos dias 8,9 e 
10 de agosto a Agência 
Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis 
(ANP) realizará o 
Workshop – “Cenário 

Atual e Perspectivas do Mercado de 
Combustíveis no Brasil – 2018”. O 
evento marcado para Búzios, Rio de 
Janeiro, tem por objetivo avaliar o 
modelo do abastecimento e discutir 
possíveis aperfeiçoamentos na 
regulação do setor.

O primeiro dia será dedicado à abertura 
do evento e nos dias subseqüentes 
acontecerão salas de debate divididas 
por segmentos do mercado: 
biocombustíveis; combustíveis fósseis; 
lubrificantes, asfaltos e solventes;  
GLP e novos combustíveis. 

As salas serão compostas por 
representantes da ANP, de outros 
órgãos de governo e agentes de 
mercado.

ANP PROMOVE 
WORKSHOP
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NOTA

A
Glencore compra a Ale, o grupo 
suíço assinou no último dia 29 de 
junho o contrato de aquisição de 
78% do capital da distribuidora de 
combustíveis Alesat, dona da rede de 

postos Ale, com sede em Minas Gerais.

Os vendedores foram o grupo Asamar, de Minas, que 
se desfez de toda a participação de 50% na Alesat; 
o fundo de investimentos Darby, que detinha 18%; 
e Marcelo Alecrim, que vendeu 10%.

Alecrim, o atual presidente, manteve 22% das ações 
e foi nomeado presidente-executivo do conselho de 
administração da Alesat. A entrada do grupo suíço 
pode ser boa para o mercado, já que a Ale necessitava 
de investimentos e o grupo Asamar, que detinha 50% 
das ações, queria a venda a todo custo.

A manutenção de Marcelo Alecrim como presidente 
é uma ótima notícia para o mercado, para nós 
revendedores, ele é uma referência e se houver um 
grande investimento por parte do grupo Glencore, 
teremos no comando alguém que entende do mercado 
e que vive o dia a dia da revenda no Brasil.

Quando a Glencore chegou à mesa de negociações, 
o nome causou estranheza, pois trata-se de uma 
grande trading de commodities, com destaque para 
petróleo, e uma referência no setor de mineração. O 
mercado de distribuição e varejo também começou a 
entrar no radar da empresa no ano passado.

A companhia suíça fez uma joint-venture no México, 
há pouco mais de um ano, com a Corporacion G500, 
uma associação de donos de postos e serviços e já 
conta com 130 revendedores. A rede tem o nome de 
G500 e fornecerá combustível, marca e serviços de 
varejo, com objetivo de ser líder em distribuição e 
comercialização de combustíveis no México.

Veremos os próximos capítulos dos objetivos da 
Glencore no Brasil, mas a esperança é de que tudo 
melhore, já que a revenda passa um dos piores 
momentos da história.

Fonte: |EM DE REVENDEDOR PARA REVENDEDOR 
|POR RICARDO PIRES

GRUPO SUIÇO GLENCORE 
COMPRA A ALE, E AGORA?
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NOTAS

governador Márcio França 
assinou  no dia 29 de junho, 
um decreto que visa dar 
maior competitividade à 
indústria paulista de petróleo 
e gás natural. A partir de 
agora os bens e mercadorias 

do setor produzidos em São Paulo e vendidos 
para outros estados também terão isenção de 
ICMS. 
 
“A primeira regra é que o governo seja ágil e 
eficiente. Esperamos que esse decreto colabore 
com a indústria e que nós possamos voltar a 
ter otimismo com a economia”, disse França.  
 
Terão o benefício os itens incorporados aos 
bens que garantam a operacionalidade dos 
produtos utilizados na exploração e produção 
de petróleo e gás. As ferramentas utilizadas 
na manutenção também recebem o mesmo 
incentivo. 
 
“Corrigimos essa distorção na tributação do 
setor para fortalecer a indústria paulista de 
petróleo e gás, responsável por mais de 40% 
da produção nacional de partes e peças”, disse 
o secretário de Energia e Mineração, João 
Carlos Meirelles. 

SÃO PAULO CONCEDE 
INCENTIVO À INDÚSTRIA DE 

São Paulo tem muitas 
vocações, e atualmente 
se revela uma nova 
vocação, que é o setor 
de petróleo e gás que 
já conta com o segundo 
maior potencial de 
exploração do Brasil

PETRÓLEO 
E GÁS 
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NOTAS

 
A partir de agora, ficam isentos de ICMS os 
equipamentos, máquinas, acessórios, aparelhos, 
partes, peças, materiais e outras mercadorias 
utilizadas como insumos na construção 
e montagem de sistemas flutuantes e de 
plataformas de produção ou perfuração, bem 
como de suas unidades modulares a serem 
processadas, industrializadas ou montadas 
em unidades industriais. Os cascos e módulos, 
quando utilizados como insumos na construção, 
reparo e montagem de sistemas flutuantes e de 
plataformas de produção ou perfuração também 
não pagarão o imposto. 
 
“São Paulo tem muitas vocações, e atualmente 
se revela uma nova vocação, que é o setor de 
petróleo e gás que já conta com o segundo maior 
potencial de exploração do Brasil”, destacou o 
secretário executivo de Exploração e Produção 
do IBP - Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e 
Biocombustíveis.  
 
Quando não houver definição do bloco de 
exploração ou campo de produção para 
onde serão destinados os bens, e a legislação 
federal admitir a armazenagem em depósito 
não alfandegado, o lançamento do ICMS fica 
suspenso para o momento em que ocorrer a 
saída dos referidos bens para a sua utilização 
econômica. 
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AMBIENTAL

O
consultor ambiental 
do SindTRR, Maurício 
Prado Alves, participou 
do Workshop Revisão da 
Autorização de Construção 
e Operação de Instalações, 
promovido pela Agência 

Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP) no último dia 16 de 
maio. Na oportunidade foi discutida a revisão 
da Resolução 42/2011, que trata dos requisitos 
necessários à concessão de autorizações de 
construção e de operação de instalação para 
todos os agentes do abastecimento nacional.

O encontro faz parte dos esforços da 
Agência para a simplificação das regras, 
eliminação dos custos regulatórios e redução 
de barreiras ao investimento. Na abertura 
do evento, o diretor da ANP Felipe Kury 
destacou a importância do diálogo com 
os agentes durante o processo de revisão 
de Resoluções da ANP, que não deve ficar 
restrito ao período de consulta e à realização 
de audiência pública.

Segundo Maurício Alves, a iniciativa de 
simplificação partiu do diretor da ANP, 
desde que ele assumiu. Especificamente 
a Resolução 42, que é técnica, tem muitos 
anexos e especificidades. Ele defende que ela 
atenda todos os segmentos.

ANP DISCUTE AUTORIZAÇÃO PARA

CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO 
DE INSTALAÇÕES

A Agência vem trabalhando na 
consolidação e simplificação 
das regras, ouvindo os desafios 
do mercado e atenta à situação 
atual do país. 

 Maurício Alves
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AMBIENTAL

Kury afirma que “a troca de idéias é o mais importante, 
além do rito formal, que prevê consulta e audiências 
públicas, ao publicarmos uma resolução. A Agência 
vem trabalhando na consolidação e simplificação 
das regras, ouvindo os desafios do mercado e atenta 
à situação atual do país. O setor de combustível e 
logística é muito importante para o crescimento 
do Brasil, com mais de 120 mil agentes. Estamos 
analisando e aperfeiçoando todas as Resoluções 
relacionadas a essas atividades”.

O consultor do SindTRR lembra que foi feita uma 
proposta de Cartilha com sugestões de simplificação, 
todas incorporadas na revisão da Resolução. No geral, 
Alves explica que a revisão é bem-vinda. No entanto, o 
Sindicato tem algumas ressalvas.

Pelo que foi explicado no Workshop não haverá um 
período de transição entre o processo atual e o novo. 
O receio é que algumas pessoas construam suas bases 
sem atender exatamente o que prevê a legislação, 
já que as etapas não passarão por verificação, e ao 
final caso não tenham o projeto aprovado, entrem na 
Justiça. “Isso aconteceu nos anos 90, com a abertura 
repentina do mercado, houve uma chuva de mandados 
de segurança.”

O consultor diz que do ponto de vista de processo 
houve uma modernização que vai acelerar o 
andamento, no entanto o Sindicato esperava que a 
ANP exigisse garantias mínimas dos empreendedores. 
“Essa é a grande discussão, como ela se dará.”

MODELO ATUAL  

AC  -  11 a 13 requisitos

AO   -  9 a 11 requisitos

Principais propostas 
de modificação: MODELO PROPOSTO 

-

AO   -  16 requisitos
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O maior produtor 
mundial de ARLA 32

Email: arla32.vendas@yara.com 
Tel: 0800 644 2471
www.yarabrasil.com.br/arla32

Qualidade garantida e 
suprimento confiável

Knowledge grows

4Requerimento de autorização de construção;

4Alvará de Construção;

4Licença de Instalação (LI) ambiental;

4Planta das instalações;

4Planta geral de tubulação;

4Plantas de drenagem oleosa/pluvial;

4Cronograma físico da obra;

4Folha de rosto do certificado de arqueação  
   dos tanques;

4Certificado de aferição de balanças;

4Declaração de laboratório;

4Planta elétrica de alimentação elétrica e                  
   diagrama unifilar.

AMBIENTAL

4 Comprovante de propriedade ou posse do   
     terreno onde se localizarão as instalações;

4Memorial descritivo;

4Planta de locação;

4Projeto detalhado dos tanques;

4Sistema de combate a incêndio;

4Planta geral de classificação elétrica  
    e de aterramento.

Requisitos retirados da Resolução (AC e AO)

Requisitos incorporados ou mantidos na AO



CONVENÇÃO
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O maior produtor 
mundial de ARLA 32

Email: arla32.vendas@yara.com 
Tel: 0800 644 2471
www.yarabrasil.com.br/arla32

Qualidade garantida e 
suprimento confiável

Knowledge grows
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ual o papel de uma empresa TRR? Recentemente o país sofreu com a greve dos 
caminhoneiros, ou a chamada “Crise do Diesel”. Enquanto o país sentia os efeitos 
da paralisação, empresas TRR se desdobraram para atender os serviços de utilidade 
pública, como hospitais, aeroportos e empresas de transporte urbano. 

A exemplo de outras categorias, os TRR também foram impedidos de trafegar, de 
carregar nas bases das Distribuidoras, e algumas empresas precisaram usar escolta, 

além de amargar prejuízos irreparáveis. Se houve algo de positivo? A certeza da relevância da 
categoria quando o assunto é fornecimento de combustível.

TRRFAZENDO A 
DIFERENÇA
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CAPA

A paralisação começou no dia 21 de maio. A alegação dos 
grevistas eram os reajustes frequentes e sem previsibilidade 
mínima nos preços dos combustíveis, principalmente do óleo 
diesel, realizados pela Petrobras. Eles pleiteavam ainda o fim 
da cobrança de pedágio por eixo suspenso e o fim do PIS/
Cofins sobre o diesel.

O preço dos combustíveis vinha aumentando desde 2017 e 
sua tributação representa 45% do preço final, sendo 16% 
referente ao PIS/COFINS, de competência da União. O 
preço ao consumidor da gasolina brasileira estava na 
média mundial na semana da greve, em valores absolutos, 
enquanto o diesel estava abaixo da média, sendo o segundo 
mais barato do G8+5, apesar de ser o segundo mais caro 
na América Latina, ao lado de Paraguai e Argentina.

O preço dos combustíveis vinha subindo no Brasil como 
reflexo da política adotada pela Petrobras de acompanhar 
as variações internacionais no preço do petróleo - no 
início de 2016, o barril estava a 30 dólares, já na semana 
anterior à greve de 2018, atingia 80 dólares. Desde o início 
da nova metodologia, o preço da gasolina comercializada 
nas refinarias acumula alta de 47,3%, e o do diesel, alta de 
49,92%, segundo o Valor Online. 

FAZENDO A 
DIFERENÇA

A GREVE

sem combústivel
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Como já mencionado a greve teve 
início na manhã do dia 21 de maio 
de 2018. No dia 23, a Câmara dos 
Deputados aprovou o corte do PIS/
Cofins sobre os combustíveis, o 
que ainda precisava ser votado 
no Senado. Ao mesmo tempo, foi 
aprovada a reoneração da folha de 
pagamento de 56 setores, a fim de 
balancear as perdas com o corte 
tributário, exigência da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

PAPEL DO 
SINDICATO

A atuação do SindTRR durante a paralisação 
dos caminhoneiros foi no sentido de reunir os 
esforços das Associadas e mobilizá-las para o 
atendimento emergencial de serviços essenciais, 
de Segurança Pública, Corpo de Bombeiros, 
Hospitais, Prefeituras, antenas de comunicação, 
emissoras de televisão, geradores e Postos 
Revendedores, criando um canal para coletar 
informações diariamente em nível nacional 
e repassá-las à Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), pontos 
bloqueados em rodovias, Bases de Distribuição 
interditadas e caminhos alternativos .

Na opinião do presidente Alvaro Faria, mais uma 
vez o SindTRR mobilizou toda a categoria para 
cumprir os seus desígnios, prestando relevantes 
serviços de utilidade pública, no auxílio às 
Autoridades constituídas, a exemplo de eventos 
anteriores, como a crise do petróleo e durante a 
crise energética. 

CAPA
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Apesar do apoio do Sindicato, o associado Paulo Leite Bastos Serena, 
da Risel Combustíveis, ressalta que foi uma ação limitada, uma vez 
que a situação superou em muito qualquer expectativa. “Acreditamos 
que o momento atual, pós greve, exija do SindTRR e da categoria 
muita união e sabedoria para continuar defendendo as importantes 
conquistas.

A exemplo de outras empresas TRR, a Risel também deixou de atender 
alguns clientes. “As rodovias e Bases permaneceram bloqueadas por 
alguns dias, impedindo qualquer trânsito livre.” Como orientado 
pelo Sindicato, a empresa atendeu preferencialmente atividades de 
utilidade pública, como hospitais e aeroportos. 

CAPA

Atendimento a Postos Revendedores e Exército
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A mesma situação foi vivida pela Petroserv Petróleo. 
A empresa somente conseguiu carregar no final da 
greve, e mesmo assim utilizando escolta, explica Alex 
Gebara. Para ele a greve serviu para demonstrar a 
relevância do TRR quando o assunto é fornecimento 
de combustível. 

No Rio Grande do Sul, a Guterres também teve seus 
caminhões bloqueados nas barreiras. “Deixamos de 
atender vários clientes. Enquanto tínhamos produto 
conseguimos atender alguns dentro da região 
metropolitana. Eram clientes de pequenos volumes. 
No auge da greve atendemos alguns clientes com 
escolta militar. Foi criado um Comitê de Segurança 
Pública no Estado”, explica Carlos Schneider.

No auge da greve 
atendemos alguns 
clientes com escolta 
militar. Foi criado um 
Comitê de Segurança 
Pública no Estado”, 
explica Carlos Schneider.

CAPA

Atendimento Bombeiros
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Ele diz que a empresa deu preferência para hospitais, indústrias, 
empresas de transporte coletivo e máquinas de solo no 
aeroporto Salgado Filho. Para ele, o papel do Sindicato foi 
muito importante. “O grupo de whats da diretoria esclareceu 
e monitorou várias informações importantes. No faturamento 
de diesel sem o biodiesel, orientou no ajuste de estoques. Foi 
realmente muito importante a atuação do presidente e dos 
diretores e assessores do Sindicato.”

Foi realmente muito 
importante a atuação do 

presidente e dos diretores 
e assessores do Sindicato.

CAPA
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No dia 24 de maio a ANP aprovou algumas medidas em caráter 
excepcional com o objetivo de garantir a continuidade do 
abastecimento de combustíveis e inibir preços abusivos. O Despacho 
nº 671 determinou, dentre outras providências, a liberação da 
vinculação de marca para vendas de distribuidoras de combustíveis 
líquidos, de aviação e GLP; suspendeu a exigibilidade das resoluções 
de estoques operacionais mínimos de gasolina e diesel, querosene 
de aviação e gás de botijão; flexibilizou a obrigatoriedade da mistura 
de biodiesel no diesel A e de etanol anidro entre 18% e 27% da 
mistura na gasolina e permitiu que os TRR vendessem para postos 
revendedores.

Para Schneider foi relevante esse reconhecimento da ANP do caráter 
de utilidade pública dos TRR. “Atendemos um posto de combustível, 
somente fazendo o transporte.” Paulo Serena considerou que durante 
a crise o papel do TRR foi importante no abastecimento dos postos. 
No entanto não há motivos para pensar na continuidade do processo. 
“Acreditamos existir atualmente um equilíbrio positivo entre os 
agentes da cadeia de suprimento.”

O despacho nº 671, que autorizava o TRR a abastecer postos 
revendedores, foi revogado no dia 4 de junho.

No dia 29 de maio o diretor-geral da ANP, Décio Oddone, apresentou 
à Comissão Geral da Câmara dos Deputados, que juntamente com 
o CADE, criaram um grupo para estudar medidas que permitam o 
aperfeiçoamento do mercado de combustíveis.

No dia 11 de junho teve início a Tomada Pública de Contribuições 
(TPC) para coletar sugestões, dados e informações sobre a necessidade 
de criação de norma limitando o período mínimo para reajustamento 
do preço dos combustíveis. “As ações da Agência visam a existência 
de um mercado livre, aberto, diversificado e competitivo”, afirmou o 
diretor-geral da ANP, Décio Oddone.

ANP
”As ações da 
Agência visam 
a existência de 
um mercado 
livre, aberto, 
diversificado  
e competitivo”

CAPA
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A greve dos caminhoneiros causou enormes transtornos e prejuízos tanto 
para a população, quanto para a atividade econômica, explica o economista 
da Associação Brasileira de Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação e 
Aquecimento (Abrava) e Professor Universitário, Guilherme Moreira. Ele diz 
que os dados apontam que o fluxo de cargas atinge seu pico em 2014, cai mais 
de 15p.p. em meados de 2014 e não se recupera mais. Por outro lado, o custo do 
diesel parte dos mesmos 100 em 2012 e não para de crescer até atingir seu pico 
em abril, com elevação acumulada de 47%.

Os primeiros sinais dos estragos da paralisação surgem com a desarticulação das 
cadeias de suprimentos, que refletem com a elevação de custos em diversos segmentos. 

O Índice de preços ao consumidor da FIPE já mostrou os primeiros sinais dessa 
elevação ao consumidor. A inflação da primeira quadrissemana de junho foi de 
0,57%, número completamente fora da trajetória que se via até antes da greve. 
A título de exemplo, os alimentos “in natura’ subiram 4,75%, os semielaborados 

IMPACTOS

Dados apontam que o fluxo de cargas atinge seu 
pico em 2014, cai mais de 15p.p. em meados de 
2014 e não se recupera mais. Por outro lado, o 
custo do diesel parte dos mesmos 100 em 2012 e 
não para de crescer até atingir seu pico em abril, 
com elevação acumulada de 47%.

CAPA

IM
PA

CT
OS

Guilherme Moreira

Fonte: Associação 
Brasileira das 

Concessionárias de 
Rodovias e IBGE. 

Elaboração do autor.

Gráfico 1: Evolução do Fluxo de Caminhões por Estradas 
Pedagiadas e Custo do Óleo Diesel: 2012 a abril de 2018 
(2012 = 100)
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(carnes) 3,32%. A carne de frango, que vinha em uma 
trajetória de queda de preços, subiu 8,43%, e a batata 
subiu 35,26% apenas nessa semana de referência.

Moreira ressalta que o efeito mais grave, no entanto, 
foi acelerar a queda da confiança, que já mostrava 
sua cara. No início deste ano, praticamente todo o 
mercado acreditava que o país estava entrando em uma 
trajetória de crescimento vigoroso. O boletim FOCUS 
do Banco Central de janeiro, por exemplo, apontava um 
crescimento do PIB para 2018 de 2,7%, já o divulgado 
na semana do 11 de junho já mostra uma expectativa de 
crescimento de aproximadamente 1,7%, e caindo. Não 
será surpresa alguma se o crescimento da economia 
brasileira encerrar 2018 abaixo dos 1,5%, a despeito da 
base fraca de comparação em relação ao ano passado.

O grande problema do desalento dos agentes 
econômicos é que o consumo das famílias freia, e o 
investimento das empresas entra em compasso de 
espera; portanto, o tão necessário crescimento vai 
sendo adiado.

Para as empresas TRR os impactos também foram 
grandes. Para Alex Gebara foram sete dias sem 

faturamento. “Como trabalhamos com compras 
à vista e vendas a prazo, essa paralisação coloca 
toda nossa operação e saúde em risco.” A mesma 
opinião é compartilhada por Paulo Serena. “Tivemos 
praticamente oito dias de faturamento extremamente 
reduzido, por conta dos bloqueios nas estradas e 
bases.”

Carlos Schneider afirma que a greve impactou em todos 
os negócios, principalmente no setor de transportes. 
“Vejo pelos jornais que foi um período muito difícil para 
a indústria pela falta de matéria- prima. O crédito já 
vinha circulando com dificuldades, acredito que ainda 
ficará pior.”

Segundo análise do economista Guilherme Moreira, 
o cenário econômico mostra-se extremamente 
desafiador, principalmente por conta das indefinições 
do cenário político. Ao que tudo indica 2018 será 
mais um ano de crescimento econômico abaixo do 
necessário. A dinâmica a partir de 2019 dependerá da 
realização das tão aguardadas reformas estruturantes.

A boa notícia, afirma, é que o Brasil ainda é um país 
de classe média, com uma economia sofisticada e 

CAPA
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ECONOMIA

C
om a entrada em produção dos poços de 
petróleo do pré-sal na bacia de Santos, o 
Estado de São Paulo vem registrando nos 
últimos 10 anos aumento significativo da 
atividade. Em 2017, São Paulo teve uma 
média de 328.689 barris de petróleo por 

dia, alta de 17,3% em relação ao ano anterior. A produção 
nacional registrou aumento de 4,4%. A informação foi 
divulgada no último dia 6 de julho, pela Secretaria de 
Energia e Mineração do Estado de São Paulo. 

A atividade no litoral paulista foi incrementada com a 
entrada em operação do campo de Lapa localizado no 
pré-sal, fazendo com que a participação paulista atingisse 
no ano passado a marca de 12,5% da produção nacional 
de petróleo. 

“São Paulo já é o segundo maior produtor de petróleo 
e gás do Brasil e a tendência é de crescimento nos 
próximos anos. Temos que aproveitar essa oportunidade 
que irá fomentar toda a cadeia produtiva do setor, não 
só no litoral, mas também no interior, gerando novos 
empregos e aumentando a arrecadação das prefeituras 
por meio dos royalties”, destaca o secretário de Energia e 
Mineração do Estado de São Paulo, João Carlos Meirelles. 

O refino paulista apresentou recuo de 1,7% no período, 
passando de 780,2 mil barris por dia em 2016 para 767,1 
mil em 2017. O refino brasileiro apresentou queda de 
4,3%. 

São Paulo responde pela produção dos principais 
derivados de petróleo como gasolina, diesel, óleo 
combustível, GLP – gás liquefeito de petróleo, querosene 
de aviação, coque e nafta, que abastecem o mercado 
nacional. As quatro unidades paulistas refinaram no ano 
passado 42% do petróleo brasileiro. 

Produção de petróleo em 
São Paulo cresce 17% em 2017
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DIRETORIA

 A
s Diretorias Sindicais do 
Paraná, do Paraná Norte e de 
Santa Catarina realizaram 
reunião no último dia 13 
de julho, em Curitiba – PR. 
Representando as Diretorias, 
Fernando Gonzaga Pinto, 

Alexandre Felix e Rolf Bayerl. Os trabalhos 
foram conduzidos pelo consultor Jurídico 
do SindTRR e coordenador das Diretorias 
Sindicais Regionais, Edison Gonzales.

O diretor Sindical Francisco Antonio Fraia, 
presente ao evento, fez um apresentação sobre 
o “TRR Ideal”. O material que foi elaborado por 
ele em conjunto com o auditor do SindTRR, 
Roberto Licciardi é um estudo de viabilidade 
econômica que deverá servir de base para as 
empresas. O material será disponibilizado no 
site do Sindicato. 

Os temas jurídicos foram abordados pelos 
assessores Cláudia Marques e Marcel Januário, 
e os ambientais pelo consultor Maurício Prado. 
O assessor Jurídico, inclusive, alertou sobre o 
envio das informações ao SIMP relativas ao 
mês de maio, pois houve comercialização, pelo 
TRR, de óleo diesel A e também para Postos 
Revendedores, o que demandará alterações nos 
códigos dos produtos, como mencionado em 
circular anteriormente. 

PARANÁ 
E SANTA 
CATARINA
REALIZAM 
REUNIÃO 
SINDICAL

Curitiba, PR.

Florianópolis, SC.
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DIRETORIA

Você pode falar com o SINDTRR de forma 
rápida e eficiente. Basta utilizar nosso número 
de WhatsApp.  De forma rápida e prática 
você pode tirar dúvidas, trocar informações, 
mandar sugestões e enviar fotos. 

Fale Conosco via WhatsApp e ganhe tempo

Sua solicitação será encaminhada para o 
assessor ou diretor de interesse e a resposta 
enviada no menor tempo possível. Entre em 
contato conosco pelo (11) 94395-1713TRR

SIND

De acordo com o coordenador Edison 
Gonzales, o evento foi bastante produtivo 
com a discussão de temas gerais e questões 
que afetam as três regiões. “Esse tipo de 
encontro permite a troca de informações 
importantes entre os empresários. 
Muitas situações são comuns e a solução 
de um pode ajudar o outro. Temos tido 
reuniões sempre com grande número de 
participantes, o que demonstra o interesse 
nos temas abordados.”

O evento terminou com a apresentação 
dos representantes das Distribuidoras, BR, 
Ipiranga e Raízen. O palestrante da Ipiranga 
apresentou o tema “O TRR pelo Mundo”, a 
Raízen abordou o tema “Gestão de Crédito 
e Contas a Receber”, e o palestrante da BR 
encerrou com o tema “Biodiesel: o que é, 
cuidados e recomendações”.
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TRRNI

A
ANP realizou no dia 5 de julho, 
em Santarém (PA), audiência 
pública sobre a minuta de 
resolução que irá alterar 
a Resolução ANP nº 10/2016 e 
disciplinar os requisitos 
necessários à autorização 

para o exercício da atividade de Transportador-
Revendedor-Retalhista na Navegação Interior 
(TRRNI).

Na abertura, o superintendente de Distribuição 
e Logística da ANP, Cezar Issa, destacou 
a importância do evento ser realizado no 
Pará. “Essa audiência mostra a iniciativa da 
Agência de conferir cada vez mais publicidade 
e transparência ao seu processo regulatório, 
buscando dar mais acessibilidade aos agentes 
econômicos, ao realizá-la na região onde a maior 
parte deles se encontra”.

As alterações têm como objetivos a simplificação 
regulatória e a redução das barreiras à entrada 
de novos agentes no mercado, e a atração de 
investimentos. Entre as principais mudanças 
propostas, estão:

AUDIÊNCIA PÚBLICA DISCUTE 

ATIVIDADE TRRNI

Essa audiência mostra a 
iniciativa da Agência de conferir 
cada vez mais publicidade e 
transparência ao seu processo 
regulatório, buscando dar mais 
acessibilidade aos agentes 
econômicos, ao realizá-la na 
região onde a maior parte deles 
se encontra
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TRRNI

A ANP irá avaliar as contribuições 
recebidas durante a consulta e 
audiência pública, e após análises 
técnica e jurídica, e aprovação da 
Diretoria, a nova resolução será 
publicada. A previsão é que a 
publicação ocorra até o final de 
agosto deste ano.

 •  Permitir que o TRRNI comercialize GLP (boti jão 
de 13 kg),  adquirindo o produto de revendedor 
autorizado pela ANP;

• Mudança da autorização para o exercício da 
atividade que deixa de ser por estabelecimento, 
e passa a ser por pessoa jurídica, valendo para 
todos os estabelecimentos atrelados a essa PJ.

 • Possibilitar o transporte terrestre de produtos pelo 
TRRNI, por caminhão-tanque, da distribuidora em 
que for adquirido até sua embarcação, mantendo-se 
a proibição de comercialização fora da embarcação;

 • Fim da obrigatoriedade de exibição de tabela de 
preços e horários de funcionamento na embarcação, 
devido ao entendimento, pela ANP, de que essa regra 
não era compatível com a realidade da atividade;
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