Em 2010 a RDP Petróleo inova investindo na realização da Promoção ABASTEÇA E GANHE, que terá
início em março e se estenderá até o Natal deste ano. Trata-se de um Concurso no qual a empresa
sorteará mensalmente uma Moto Honda CG 125 CC Fan e um Vale-combustível para o ano todo.
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Caro Leitor,
“2010 será um ano promissor e com grandes expectativas de crescimento econômico.”
“As classes A e B cresceram em níveis jamais vistos.”
“O país está alcançando o mais elevado nível de classificação no cenário mundial.”
“O Brasil é a bola da vez.”
As frases acima são o que estamos vendo e ouvindo
diariamente através dos meios de comunicação. E temos
que considerar que não são apenas frases ditas e jogadas
ao vento.
Essas afirmações são reais, são fruto de uma visão
firme de futuro baseada em dados concretos, em pesquisas
e estudos feitos por profissionais especializados, por universidades e institutos de pesquisa, bancos oficiais e privados, por órgãos de governo, enfim por todos aqueles que
têm conhecimento neste setor e enxergam o tamanho e a
grandiosidade do nosso Brasil. Um país que cresce e desenvolve economicamente, sem deixar de lado a preocupação
com o cidadão e com o Meio Ambiente.

Portanto senhores
empresários do ramo de
revenda de combustíveis,
o momento é oportuno,
a euforia é grande e nós
temos nas mãos um mercado que cresce proporcionalmente a essa expectativa e aumenta ainda mais em
um ano político, quando devemos renovar nossas esperanças para elegermos um novo presidente da República e renovar o nosso parlamento.
Crescer com o país, crescer com dignidade e respeito ao consumidor e às leis, crescer com eficiência, essa
é a meta, essa é a prioridade que deve fazer parte do
nosso dia a dia.
A RDP Petróleo quer fazer parte desse crescimento,
conte conosco. Boa leitura, bons negócios.
Maurício Rejaile
Presidente da RDP Petróleo

PRESCRIÇÃO DOS TÍTULOS DE CRÉDITO
Não raras são as vezes
que alguns comerciantes dificultam a cobrança de dívidas que tem a receber em razão de não atentarem para
o instituto da prescrição.
Afirmar que um direito está prescrito, é o mesmo que dizer que o titular
deste direito não tem mais
possibilidades de recorrer ao judiciário, através de uma
ação judicial, para buscar o cumprimento do aludido direito. É a perda do direito de ação.
A cobrança de dívidas oriundas de transações comerciais normalmente se dá através de uma ação de
execução de título executivo extrajudicial, tendo como
principais objetos a execução de cheques, duplicatas ou

notas promissórias.
No entanto, para que se possa utilizar dessa espécie de ação, fundamental é a obediência ao prazo
prescricional. Caso esse prazo não seja cumprido, a ação
executiva não será mais admissível, restando outros meios de cobrança judicial, os quais se mostram infinitamente mais penosos para o credor.
Dentre os prazos prescricionais, o mais curto é o
do cheque, apenas 6 meses a contar da sua primeira apresentação ao banco, a qual deve ocorrer dentro do prazo
de 30 dias, após sua emissão, para cheques da mesma praça e 60 dias para cheques de outras praças.
Já as duplicatas e notas promissórias tem prazo
prescricional de 2 anos a contar do respectivo vencimento.
João Carlos Flor Junior
Consultor Jurídico da RDP Petróleo
joao@fbgadvogados.com.br

Encontro

Encontro de Revendedores da Rede de Postos
Mediterrâneo apresenta excelentes resultados
Nos dias 24 e 25 de outubro
de 2009, a Rede de Postos Mediterrâneo realizou mais um Encontro de Revendedores. Na ocasião,
os gerentes dos dezessete Postos
RDP da Rede tiveram a oportunidade de aperfeiçoar suas técnicas
de trabalho, além de atualizarem
seus conhecimentos sobre o setor.
O cenário escolhido foi o
Clasen Hotel, em Ituporanga – Santa Catarina. De acordo com os promotores do evento, é bastante significa-

tiva a melhora nas vendas nos meses seguintes ao encontro. Mais do
que manter a equipe entrosada, a
troca de experiências entre os gerentes apresenta excelentes resultados.
Cientes da importância destes eventos, os diretores da RDP
fazem questão de marcar presença. A distribuidora acredita nestes
eventos como um instrumento eficaz na formação dos
gerentes.

Linha Verde recebe em Washington
prêmio mundial do setor de transporte
O prêmio é um reconhecimento internacional da importância da Linha Verde,
sobretudo devido à utilização do Biocombustível distribuído pela RDP Petróleo.

O prefeito Beto Richa recebeu em Washington, na
noite de 12 de janeiro, o prêmio Sustainable Transport Award
2010, pela implantação da Linha Verde. É a primeira vez que
uma cidade brasileira recebe o prêmio do Institute for
Transportation and Development Policy (ITDP).
A Linha Verde foi implantada na antiga BR 116, que foi
transformada em avenida e corredor de transporte. Esta
linha tem os primeiros ônibus da América Latina a circular
apenas com biocombustível à base de soja que, por não ter
mistura de óleo diesel, é definido pelos técnicos como B100.

Anteriormente, Curitiba já havia testado misturas de 5% e
20% de combustível orgânico, os chamados B05 e B20, experiências que levaram ao projeto do B100.
Comprometida com a sustentabilidade e com a qualidade de vida, a RDP Petróleo pertence a este projeto
sendo responsável pela distribuição deste combustível ecologicamente correto.
O Prêmio Transporte Sustentável, oferecido anualmente aos melhores projetos de transporte público do
mundo, é organizado pelo ITDP, dos Estados Unidos, e
por uma comissão com mais oito instituições internacionais, entre elas o Centro da ONU para Desenvolvimento
Regional.
“A indicação de três importantes cidades da América
Latina (Cali, Curitiba e Guadalajara) reafirma o papel de
liderança adotado por esta região para desenvolver sistemas de transportes mais limpos e mais eficientes”, disse
Sergio Sanchez, diretor executivo do Clean Air Institute.
“Estes exemplos devem incentivar outras cidades da América Latina e de outros lugares a continuar construindo cidades mais competitivas, ao mesmo tempo em que melhoram a qualidade do ar e reduzem a emissão de gases.”

Nossos Parceiros
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A Rede de Postos RDP Petróleo permanece expandindo
consideravelmente.
Cada vez mais a marca
conquista credibilidade
através do atendimento personalizado, da
qualidade dos produtos
comercializados e da
segurança que oferece
em cada detalhe do
trabalho realizado.
A novidade desta edição é o Posto do
Alemão, na cidade de
Lebon Regis, em Santa Catarina. Desde outubro de 2009
o Posto vem trabalhando com a bandeira RDP.
Vale destacar que neste período o Posto já apresentou grande melhora nas vendas.
De acordo com o gerente Romeu Sarturi Neto,
mesmo diante da
forte concorrência
na cidade, a nova
bandeira atraiu os clientes apresentando
uma mudança significativa. Romeu afirmou ainda que a seriedade e o atendimento que a RDP
Petróleo apresentou na ocasião em
que optou por trocar a bandeira de
seu Posto foram fundamentais em sua
escolha, e que estas
características permanecem conduzin-

do a rotina de trabalho. São parcerias como esta que fazem deste trabalho algo verdadeiramente gratificante. O
compromisso que a Rejaile Distribuidora de Petróleo assume é seguir com transparência e honestidade, respeitando tanto seu cliente, bem como o consumidor final.
Para a RDP Petróleo, abastecer mais esta cidade
catarinense é motivo de muito orgulho e satisfação.

Romeu Sarturi Neto, gerente do Posto do Alemão
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Petróleo e a Pastoral da Criança
RDP RDP
e a Pastoral da Criança
Petróleo
Seguindo seus compromissos com o bem estar social e os direitos humanos, mais uma vez a RDP Petróleo
colaborou com a Pastoral da Criança no trabalho realizado na Comunidade do Tanguá, em Curitiba – Paraná.

O evento realizado em dezembro de 2009 celebrou
o Natal de centenas de crianças. Todos os anos a empresa
se dedica em apoiar este trabalho que reúne famílias carentes. Na ocasião, além de receber doações, as famílias
são orientadas sobre higiene e saúde, o que evita doenças
e, conseqüentemente, melhora a qualidade de vida.

RDP registra sua admiração
pela fundadora Zilda Arns
Atuante na Pastoral da Criança por intermédio da
Comunidade do Tanguá, a RDP Petróleo lamenta a morte
da médica pediatra e fundadora desta Pastoral, Zilda Arns,
que estava em missão no Haiti no momento em que ocorreu o terremoto do dia 12 de janeiro deste ano.
O seu trabalho foi difundido em vários países, em
especial entre os africanos, na América do Sul e na Ásia,
em benefício da população mais fragilizada pela pobreza.
Em seu último discurso, Zilda Arns deixou um recado fundamental. “Sabemos que a força propulsora da transformação social está na prática do maior de todos os mandamentos da Lei de Deus: o Amor, expressado na solidariedade
fraterna, capaz de mover montanhas”. Amar a Deus sobre
todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos significa
trabalhar pela inclusão social, fruto da Justiça. Significa não
ter preconceitos, aplicar nossos melhores talentos em favor da
vida plena, prioritariamente daqueles que mais necessitam.
Somar esforços para alcançar os objetivos, servir com humildade e misericórdia, sem perder a própria identidade.
Assim, a RDP Petróleo registra sua homenagem
a esta mulher que é um dos maiores exemplos de
solidariedade.

Natal Solidário
O “Natal Solidário” realizado pela Associação
AMA São Lourenço também contou com o apoio da
RDP Petróleo. É sempre com imensa satisfação que a
empresa participa destes trabalhos. A Associação que
conta com inúmeros voluntários transformou o Natal de muitas famílias curitibanas.
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