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Novos donos têm
de quebrar estigma
Fotos: Assis Cavalcante/BOM DIA

Emerson Pereira faz o teste de qualidade para o cliente Eder Muniz

Teste de aferição mostra se bomba só cobra pelo combustível que entrega

Clientes ‘mal
olham’ para os
frentistas

Quando um posto é cassado, a medida afeta principalmente seus sócios, que podem montar qualquer outro
estabelecimento, desde que
sem vínculos com o ramo de
combustíveis. Nada impede,
no entanto, que o posto sejam
comercializado logo após a casação. Para o novo proprietário,
cabe dar início a um trabalho de
formiguinha para reconstruir a
imagem arranhada.
É o caso do Center Posto E.F.J.,
da avenida Itavuvu. Segundo o
gerente Ederson Talacimo, o
proprietário comprou o posto
interditado e investiu em produto e atendimento. “No ssa
primeira medida foi melhorar a
relação de confiabilidade. O
antigo posto não tinha bandeira
e nós montamos um posto Ipiranga. Hoje a credibilidade está
recuperada e vendemos bem.”
Outros postos, no entanto,
tem um destino diferente. Interditado em 2006, o Super
Posto Barão de Tatuí, que ficava

Consumidor deve ficar de olho!
se a bomba medidora de
1 Confira
combustíveis está indicando "zero"
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n A reportagem do BOM DIA foi aos
postos para verificar como os clientes se portam durante o abastecimento. Na maioria dos casos, o
condutor não acompanha o trabalho
do frentista. O corre-corre do dia a
dia é a principal justificativa.
“A maioria dos clientes nem olha
direito para a gente, quanto menos
para o visor da bomba”, afirma o
gerente Emerson Pereira, do posto
General Osório. A impressão dele é
que os clientes mais fiéis a um
posto passam a confiar no estabelecimento e, por esse motivo, não
prestam mais atenção ao produto
ou às bombas.
Esse descuido, no entanto, pode
custar caro. Um combustível adulterado causa desde aumento de
consumo até comprometimento do
peças. “Bombas de combustível
são as primeiras a sentir os efeitos
do combustível ruim”, diz o mecânico Armado Teles.
O arquiteto Fábio Dantas que o
diga. Em maio ele gastou R$ 1 mil
em reparos. “Segundo o mecânico, todo o dano era decorrente
de combustível ruim.”

Nada impede que um posto que foi cassado seja vendido e reaberto sob nova
direção, mas no começo, novos proprietários enfrentam desconfiança
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para a quantidade de "litros" e para o
"total a pagar"
o valor do "total a pagar"
2 Confira
multiplicando o "preço por litro" pela
quantidade de litros fornecida pela
bomba
momento do abastecimento
3 No
desça do veículo e acompanhe o
trabalho do frentista
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a existência do lacre na
4Observe
bomba medidora de combustíveis
(Toda bomba verificada conta com a
marca oficial do Inmetro)
sempre o comprovante de
5 Peça
pagamento (nota fiscal)
dos postos que oferecem
7 Desconfie
combustível a preços muito abaixo
da média da região
postos de bandeira branca, é
8 Nos
obrigatória a fixação de informações
com origem do combustível. Se o
nome da distribuidora não tiver
afixado, dê preferência a outro posto
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Auto Posto General teve alvará cassado em 2009 e permanece fechado

na avenida Izoraida Marques
Peres, em frente ao Esplanada
Shopping, está sendo transformado em uma loja de carros. Já
o Auto Posto General, no Cerrado, permanece abandonado
desde 2009.
Paulo Sergio Benedito, gerente de um posto em operação
na rua Sete de Setembro, escla-

rece que o estabelecimento
nunca adulterou combustível,
apesar de ali ter funcionado o
posto SLP Sorocaba, interditado em 2007. “Abrimos com a
bandeira BR, pois antes não tinha”, diz. “O bom atendimento
foi fundamental pra irmos conquistando uma clientela ao
longo dos anos.”

Para Sincopetro, posto
cassado deve ser fechado
n O Sincopetro – sindicato dos
donos de postos – se posiciona
contra os adulteradores e defende o fechamento dos estabelecimentos.
O presidente regional do sindicato, Jorge Marques, afirma que
acompanha as ações da Secretaria da Fazenda e procura orientar
os associados sobre a legislação.
Ele aponta a fiscalização e a divulgação dos postos ilegais como
medidas que reduzem a incidência de fraude nos postos. “Cerca
de 60% dos postos de combustíveis são empresas familiares. A
relação de confiança com o consumidor é construída ao longo de
gerações.”
Para Marques, punições exemplares e céleres são fundamentais para a credibilidade do setor:
“Adulterar é crime. Posto com
inscrição cassada deve ser fechado imediatamente”, afirma o
presidente.
Ele acredita que o número de
irregularidades deve cair ainda
mais nos próximos anos. “Oferecemos informações sobre regras
e normas e fazemos um trabalho

com nossos associados para ajudá-los a tornar o mercado saudável. Além das operações de
fiscalização, a orientação é importante”. Atualmente existem
em Sorocaba 111 postos na ativa.
Em toda a região administrativa,
que conta com 58 municípios,
são 475 estabelecimentos.
Em 2009 a prisão da ex-presidente regional do Sincopetro,
Ivanilde Vieira Serebrenic, colocou
em cheque a idoneidade do órgão. Entre outras acusações, Ivanilde teria, segundo a Polícia Civil,
cobrado propinas de donos de
postos para avisar previamente
sobre operações de fiscalização.
Assim, quem adulterasse teria
tempo de passar a comercializar
combustível legítimo antes de ser
flagrado.
O assistente fiscal da Fazenda,
Vanderlei Fidélis, afirma que embora as acusações tenham despertado dúvidas, jamais a idoneidade da fiscalização foi, de fato,
afetada. “Os alvos da fiscalização
são definidos momentos antes
da operação e o Sincopetro não
recebe essas informações.”

