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pelo governo, foi confirmado
o encerramento da
plataforma digital eSocial
para janeiro de 2020

ANP aprova aumento do
percentual de adição de
biodiesel ao óleo diesel
A ANP aprovou no dia 7 de
agosto o aumento da mistura
de biodiesel de 10% para 11%
no óleo diesel, a partir de 1°
de setembro deste ano
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Talvez estejamos passando por um dos momentos mais importantes para o setor de combustıv́eis no paıś, em que discute-se sobre
possıv́eis e relevantes mudanças que atingem re ino, distribuiçã o e
revenda. No dia 28 de agosto tive a oportunidade de participar da
reuniã o de instalaçã o da CBCC – Câ mara Brasileira do Comé rcio de
Combustıv́eis, realizada na Câ mara dos Deputados, e como coordenador da entidade, pude transmitir um panorama geral do segmento
para representantes do Ministé rio de Minas e Energia, deputados,
representantes sindicais e empresá rios do setor. Con ira os detalhes
da reuniã o neste Conexã o RDP.
Esta ediçã o traz també m informaçõ es sobre a aprovaçã o do
aumento do percentual de biodiesel ao ó leo diesel, que passou de
10% para 11%, apó s os resultados dos testes e estudos feitos pelo
INT – Instituto Nacional de Tecnologia. Alé m disso, noticiamos ainda
o im da plataforma digital eSocial para janeiro de 2020, e destacamos
o que já mudou em julho deste ano. Saiba mais neste informativo.
O Conexã o RDP destaca també m a inauguraçã o de mais um Posto
com bandeira RDP Petró leo no estado de Santa Catarina. O Posto
Atlâ ntico encontra-se na cidade de Schroeder, e foi inaugurado no
dia 10 de agosto com um evento que atraiu centenas de pessoas.
Ressaltamos ainda nesta ediçã o a SIPAT – Semana Interna de Prevençã o de Acidentes de Trabalho – realizada na Base de Distribuiçã o
e Armazenamento de Araucá ria-PR durante o mê s de agosto. Foram
cinco encontros que abordaram temas visando promover a segurança, o cuidado com a saú de, e a qualidade de vida dos colaboradores.
Por im, seguindo o costume do Grupo Rejaile de promover açõ es
junto à força de trabalho em todas as datas festivas do ano, devido à
comemoraçã o de Dia dos Pais a empresa presenteou os colaboradores que sã o pais com uma massagem relaxante. Acompanhe como foi
neste informativo.
Boa leitura a todos e até a pró xima ediçã o!

Dúvidas, críticas e sugestões, entre
em contato através do e-mail:
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marketing@rdppetroleo.com.br
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Colaboradores da Base de Distribuição e
Armazenamento de Araucária participam da SIPAT

Durante o mê s de agosto deste ano, foi realizada com
os colaboradores da Base de Distribuiçã o e Armazenamento de Araucá ria-PR, a SIPAT – Semana Interna de Prevençã o de Acidentes de Trabalho.
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Nos cinco encontros promovidos, foram abordados
temas de fundamental importâ ncia para promover a segurança, o cuidado com a saú de, e, consequentemente mais
qualidade de vida aos colaboradores. O objetivo deste trabalho é orientar os funcioná rios atravé s de conhecimentos teó ricos e prá ticos sobre açõ es necessá rias para o cumprimento de normas, e transmitir informaçõ es que beneiciam todas as á reas da vida, tornando-a melhor e mais
saudá vel.
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Nesta ediçã o da SIPAT, os temas foram DSTs – Doenças
sexualmente transmissıv́eis – o que sã o, quais os riscos e
como evitá -las; os perigos e consequê ncias do uso de rebites (anfetaminas e drogas); CAT – Comunicaçã o de Acidente de Trabalho – como o trabalhador deve proceder
junto aos ó rgã os competentes em caso de acidente de trabalho; NR-20 – Lıq
́ uidos combustıv́eis in lamá veis, e NR09 – Benzeno – importâ ncia de conhecer o produto que
está sendo armazenado/transportado, os meios de segurança propostos, cuidados com fontes de igniçã o, procedi-

mentos em casos de emergê ncia, primeiros socorros,
alé m da aná lise de riscos para conhecer os mecanismos
de prevençã o disponıv́eis, como uso de equipamentos de
proteçã o individual e coletiva, importâ ncia do preenchimento correto das ichas destes equipamentos, identi icaçã o de certi icado de aprovaçã o, entre outros pontos
igualmente relevantes.
Outro tema abordado em um dos encontros foram os
tipos de manutençõ es existentes – preditiva, preventiva e
corretiva – que trouxeram orientaçõ es essenciais sobre
como antecipar e programar manutençõ es e, com isso, prevenir ao má ximo qualquer intercorrê ncia.
Por im, no ú ltimo dia da SIPAT foi realizado o Simulado do Plano de Atendimento Emergencial, com o tá tico da
empresa Suatrans. Trata-se de um planejamento de açõ es
que envolve todo o conhecimento pré vio das particularidades e riscos envolvidos, fundamentais para o desencadeamento das açõ es de controle de emergê ncia. Com isso,
se porventura houver a ocorrê ncia de um evento indesejado, a equipe estará previamente preparada para a tomada
de todas as providê ncias necessá rias que minimizam consequê ncias, sempre com embasamento té cnico e conhecimento das açõ es a serem adotadas.

NOTÍCIAS DO SETOR

ANP aprova aumento do percentual de adição de
biodiesel ao óleo diesel

Fonte: Agência Brasil

consumidor inal, devendo o percentual mın
́ imo obedecer ao cronograma previsto na Resoluçã o CNPE nº 16, de
2018. Com essa medida, a partir de 1° de setembro, o percentual mın
́ imo de biodiesel a ser acrescido ao ó leo diesel
comercializado no paıś passará dos atuais 10% para 11%.

A ANP – Agê ncia Nacional do Petró leo, Gá s Natural e
Biocombustıv́eis – aprovou no dia 7 de agosto o aumento
da mistura do biodiesel de 10% para 11% no ó leo diesel, a
partir de 1º de setembro deste ano, apó s novos testes mostrarem-se satisfató rios a partir de estudos feitos pelo INT
– Instituto Nacional de Tecnologia.
O despacho da ANP ixa o percentual de adiçã o de até
15%, em volume de biodiesel ao ó leo diesel vendido ao

De acordo com nota divulgada pela ANP, a mesma
medida con igura o desfecho de providê ncias de inidas
em reuniã o ocorrida no im de abril deste ano no MME –
Ministé rio de Minas e Energia – que abrange a publicaçã o
da Resoluçã o ANP nº 798, de 1º de agosto de 2019, elevando o valor da estabilidade oxidativa do biodiesel de 8
para 12 horas, e “tornando obrigató rio o uso de aditivo
antioxidante na produçã o desse biocombustıv́el, bem
como a ediçã o de relató rio, pelo MME, dando por satisfató rios os testes e ensaios para validaçã o da utilizaçã o de
biodiesel B15 em motores e veıćulos a partir de resultados de estudos realizados pelo Instituto Nacional de
Tecnologia”.

eSocial será extinto e substituído em janeiro de 2020
Para atender ao plano de desburocratizaçã o proposto
pelo governo, foi con irmado o encerramento da plataforma digital eSocial para janeiro de 2020.

No inıćio de julho, o governo editou uma portaria suspendendo exigê ncias que passariam a vigorar e que
aumentariam para 2 mil o nú mero de informaçõ es presta-

das. Alé m disso, pequenas e mé dias empresas teriam obrigatoriamente de utilizar o eSocial a partir de julho de
2019, o que també m nã o será mais cobrado.
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O secretá rio Especial da Previdê ncia do Trabalho,
Rogé rio Marinho, informou que dois novos sistemas separados serã o criados, um para dados trabalhistas e previdenciá rios, e outro tributá rio. O secretá rio garante que os
dois sistemas serã o bem mais simples, com cerca de 50%
menos exigê ncias que o eSocial, plataforma que detinha
cerca de 900 dados a serem preenchidos. Explicou també m que os novos sistemas foram criados levando em consideraçã o o que já foi investido pelas empresas, para que
nã o ique perdido o que foi feito até o momento.
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CNC instala Câmara Brasileira do Comércio de Combustíveis
Fonte: Federação Brasilcom

Reunião realizada em Brasília-DF, em 2 de julho de 2019

O segmento de combustıv́eis e lubri icantes movimenta R$ 267 bilhõ es em vendas, sendo o terceiro setor
mais importante do varejo, em termos de geraçã o de tributo e receita. E també m o segundo maior empregador do
paıś, icando atrá s somente de supermercados, segundo
dados do IBGE – Instituto Brasileiro de Geogra ia e
Estatıśtica. Essa pujança do setor motivou a CNC –
Confederaçã o Nacional do Comé rcio de Bens, Serviços e
Turismo – à criaçã o da CBCC – Câ mara Brasileira do
Comé rcio de Combustıv́eis, instalada em 2 de julho, em
Brasıĺia.
Com isso, no dia 28 de agosto, foi realizado o lançamento o icial da CBCC, na Câ mara dos Deputados. O presidente da RDP Petró leo e da Federaçã o Brasilcom, Mauricio
Rejaile, participou da solenidade que contou com a presença de representantes do Ministé rio de Minas e Energia,
deputados membros da Comissã o de Minas e Energia,
representantes sindicais e empresá rios do segmento.

norte a sul sem correr o risco de desabastecimento. Mas o
setor també m enfrenta problemas, especialmente com o
chamado “devedor contumaz”, responsá vel pela sonegaçã o no Brasil de algo em torno de R$ 7 bilhõ es ao ano, de
acordo com levantamento da Fundaçã o Getú lio Vargas, e a
pró pria complexidade tributá ria, que també m contribui
para a sonegaçã o iscal. “E de suma importâ ncia uma contribuiçã o objetiva do Legislativo no sentido de apoiar a
aprovaçã o do PLS 284 que está no Senado”, concluiu. A
maté ria prevê crité rios especiais de tributaçã o a im de prevenir desequilıb
́ rios concorrenciais.
Como coordenador da CBCC, Mauricio Rejaile ressaltou
a importâ ncia polıt́ica de realizar o lançamento do organismo na Câ mara. “E aqui nesta Casa que as grandes e
necessá rias mudanças acontecem”, a irmou fazendo mençã o à s reformas trabalhistas e da previdê ncia, esta ú ltima
ainda em discussã o no Senado Federal. No que tange o segmento de combustıv́eis, ele lembrou que tramitam nas
duas Casas uma enorme quantidade de proposiçõ es que
visam promover alteraçõ es no setor, inclusive sobre a
venda direta e a verticalizaçã o. “Esperamos ser chamados
para o debate”, declarou.
Sobre o im do monopó lio no re ino de combustıv́eis
com a privatizaçã o das re inarias, ele disse que nã o há discordâ ncia, desde que seja respeitada a igualdade de preços
da forma como acontece hoje para que nã o se condene as
distribuidoras regionais a saıŕem do mercado. “E preciso
ter regras claras para nã o desfazer um monopó lio pú blico
nacional e fabricar um monopó lio privado”, concluiu.

Atualmente, o segmento conta com 390 bases de armazenagem, logıśtica de transporte rodoviá rio, ferroviá rio,
dutoviá rio e luvial, e capacidade para atender ao paıś de

Solenidade do lançamento oficial da CBCC, na Câmara dos
Deputados, em 28 de agosto de 2019
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Em seu discurso, Mauricio Rejaile apresentou um panorama do setor de distribuiçã o de combustıv́eis e enfatizou
a necessidade de se fazer a reforma tributá ria antes de discutir qualquer mudança no segmento de distribuiçã o de
combustıv́eis. Para ele, diminuir o papel das distribuidoras
e a importâ ncia da separaçã o entre produçã o, distribuiçã o
e revenda é uma postura que desmerece a histó ria de
sucesso em abastecer um paıś continental como o Brasil.

05

EXPANSÃO

Rede Mediterrâneo inaugura Posto em Schroeder-SC
Schroeder, o Posto Atlâ ntico iniciou suas atividades com
um dia festivo, que contou com coquetel para os clientes,
mú sica ao vivo, e sorteio de brindes. Centenas de pessoas
foram conhecer a nova unidade da Rede de Postos
Mediterrâ neo, que conta atualmente com 30 postos espalhados pelos estados de Santa Catarina e Paraná .
O Posto Atlâ ntico está devidamente equipado e preparado para abastecer a cidade de Schroeder com produtos
de qualidade comprovada, uma diversi icada loja de conveniê ncias, e um atendimento diferenciado e e iciente.

No dia 10 de agosto foi inaugurado mais um posto com
a marca RDP Petró leo no estado de Santa Catarina.
Situado na Rua Marechal Castelo Branco, no centro de

E com muito orgulho e grande satisfaçã o que a RDP
Petró leo marca presença na cidade de Schroeder.
Comprometida com a qualidade dos produtos que comercializa, com a má xima segurança, e trabalhando de modo
responsá vel, a RDP Petró leo cada vez mais consolida sua
marca, e segue expandindo sua á rea de atuaçã o.

COMUNICAÇÃO E MARKETING

Dia dos pais motiva Grupo Rejaile a promover ação
junto aos colaboradores

Em comemoraçã o ao dia dos pais, os colaboradores do
Grupo Rejaile foram convidados a ter um momento de descanso e tranquilidade durante a tarde do dia 9 de agosto.
Uma sala da matriz da empresa foi preparada para a reali-

Diante de tantos benefıćios à saú de fıśica e mental, o
Grupo Rejaile optou por presentear os colaboradores da
empresa com esta açã o diferente, mas que responde ao
objetivo de valorizar e reconhecer a importâ ncia de cada
colaborador. E por isso que em todas as datas festivas do
ano sã o promovidas açõ es que trazem bem estar e integram a força de trabalho.
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zaçã o desta açã o que contou com massoterapeutas que
atenderam aos colaboradores individualmente. Desse
modo, todos tiveram a oportunidade de sair da rotina diá ria, e passar por um perıo
́ do de descontraçã o e relaxamento do corpo e da mente. A massagem ativa a circulaçã o
sanguın
́ ea, alivia dores e tensõ es musculares, oferece
mais disposiçã o, alé m de proporcionar um tempo de
silê ncio e re lexã o, tã o essenciais para uma vida saudá vel
e com qualidade.
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