M

ais do que simplesmente defender as causas de um segmento,
o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no
Estado de Goiás (Sindiposto), tem como principal motivador de
atuação o compromisso de tornar o segmento de revenda mais
sólido, organizado e respeitado pela sociedade em geral, dentro dos limites de atuação legalmente estabelecidos.
Com esse propósito, o Sindiposto Goiás atua de forma a fortalecer
a revenda de combustíveis e de lubrificantes no estado, estabelecendo,
para isso, além de representatividade política, medidas para a preparação de profissionais para atuar no setor de combustíveis.
Como sindicato patronal, o Sindiposto oferece facilidades e respaldo nas
soluções de problemas cotidianos enfrentados pelos filiados, além de disponibilizar benefícios, como convênios, assessorias, informações e orientações.
Outrossim, o Sindiposto tem se capacitado para representar politicamente a
classe e fazer com que ela tenha mais credibilidade perante os demais segmentos, a sociedade e a esfera política. Nesse sentido, tem conseguido galgar
resultados muito positivos, tornando-se referência para outros estados,
tanto pela estrutura e serviços oferecidos, quanto pela sua importância no
cenário nacional e sua participação na tomada de decisões do setor produtivo e de serviços.

ADESIVOS

BENEFÍCIOS PARA O ASSOCIADO

Todos os arquivos com os adesivos obrigatórios para o posto (etanol, gasolina, diesel, Código de Defesa do Consumidor, entre outros) e os referentes à venda de lubrificantes são fornecidos pelo Sindiposto aos associados. *Consulte-nos.
ASSESSORIA COMERCIAL

Os postos associados ao Sindiposto contam com o apoio e a assessoria dos profissionais de campo do sindicato, que estão capacitados e são treinados periodicamente para
auxiliá-los nas questões práticas e preventivas, ajudando-o na melhor gestão do posto.
ASSESSORIA JURÍDICA

O departamento jurídico do SINDIPOSTO conta com profissionais capacitados e especializados no segmento de combustíveis. Oferece assessoria sem ônus
no acompanhamento de processos (administrativos e judiciais), na elaboração de
defesas, com cobertura jurídica integral e sem custo para todo e qualquer tipo de ação
movida pelo revendedor associado ou em seu desfavor por consumidores, fornecedores
e/ou qualquer órgão da administração pública municipal, estadual ou federal, alem da propositura de ações necessárias. O atendimento compreende a elaboração de defesas e
recursos administrativos, atuação em processos judiciais, em todas as instâncias, defesas
escritas e orais, petições, recursos, audiências, consultoria preventivas, dentre outros.

Cível/Comercial: atuação relacionada aos Procons, além de análises e elaboração de
contratos, relação com o consumidor, autuações institucionais relacionadas a órgãos
públicos municipais, estaduais e federais, entre outros.
Meio ambiente
Metrológica: atuação relacionada à ANP, ao Inmetro, além de qualidade do
combustível, adesivos e placas obrigatórias, entre outros.
Trabalhista e sindical: atuação na Justiça do Trabalho, no Ministério do Trabalho e
Emprego, além de Convenções Coletivas de Trabalho, NR’s, saúde e segurança dos
empregados, entre outros.
Tributária: atuação relacionada à Receita Federal, à Secretaria de Estado da Fazenda,
além de escrituração fiscal, LMC, entre outros.
Defesa e orientações em ações judiciais: cobertura jurídica integral, sem custo, para todas
as ações movidas contra os associados por consumidores, fornecedores e outras partes
no âmbito das Justiças Estadual, Federal e do Trabalho. O serviço compreende: defesa
judicial em todas as instâncias (inclusive recursos), defesas escritas e orais, petições,
elaboração de recursos, audiências, estratégias de defesa, consultoria, entre outros.

ASSESSORIA AMBIENTAL

Assessoria para abertura de novos Postos
Revendedores de Combustíveis

Solicitação de uso do solo;
Planejamento técnico/operacional para execução de variados projetos.
Solicitação de Viabilidade Técnica Operacional, junto ao órgão de saneamento;
Abertura e acompanhamento processual, das licenças prévia, de instalação e de operação, junto aos órgãos de meio ambiente.

Licenças Ambientais dos Postos Revendendores de Combustíveis
Assessoria para renovação de licenças;

Solicitação e acompanhamento de vistorias para autorização de lançamento
de efluentes;

Abertura e acompanhamento de vistorias de renovação das licenças;

Coleta de efluentes para análise da eficiência do sistema separador de efluentes;

Execução de Relatório Anual de Monitoramento Ambiental (Aparecida de Goiânia);

Abertura e acompanhamento de processos de licença ambiental de publicidade;
Corpo de Bombeiros

Acompanhamento do primeiro alvará;

Acompanhamento dos processos de renovação dos alvarás;

Vigilância Sanitária

Abertura e acompanhamento do primeiro alvará (somente para Goiânia);
Assessoria dos processos de abertura e renovação dos alvarás (interior).

Ibama

Orientação e elaboração de cadastro;
Orientação e elaboração do RAAP (relatórios anuais);
Orientação técnica em notificações e autos de infração lavrados em desfavor do
posto revendedor;
Auxílio no parcelamento de débitos.

Prefeitura

Orientação na solicitação de uso do solo;
Orientação na construção da calçada acessível;
Solicitação de alvará provisório.
Superintendência Ministério do Trabalho

Realização de checklist para aferição das inconformidades;
Assessoria para solução dos itens em desacordo;
Acompanhamento das vistorias e apresentação dos documentos solicitados
pela Superintendência Regional do Trabalho;
NR 20 ( EAD );
NR 35 – Trabalho em Altura ( Presencial );
NR 05 – CIPA ou Designado ( EAD – presencial );

SERVIÇOS COM DESCONTO PARA ASSOCIADOS:

Licenças Ambientais dos Postos Revendedores de Combustíveis
Elaboração do Memorial de Caracterização do Empreendimento;
Elaboração do Anexo I e II do CONAMA;
Execução de Laudo de Sondagem e Deformação do solo com Laude de Infiltração;
Execução de Teste de Estanqueidade;
Perfuração de Poços de Monitoramento do Lençol Freático;
Execução de Investigação de Passivo Ambiental Nível I e II;
Execução de Investigação detalhada ( nível III );
Instalação e operação de Sistema de Remediação.
Superintendência Regional do Trabalho
Confecção de PPRA;
Confecção de PCMSO;
Confeção do LTCAT;
Confecção do Prontuário da NR 20;
Elaboração da Ficha de entrega de
EPI`s;

Elaboração das Ordens de Serviços;
Treinamentos
-- NR 06 – Uso e Manutenção de
EPI`s ( EAD );
-- NR 09 – Benzeno ( EAD );

AUDITÓRIO

A sede do Sindiposto possui um moderno e bem equipado auditório, que
permite a realização de cursos, palestras e seminários destinados à atualização do revendedor e seus colaboradores, podendo ser utilizado pelos associados em qualquer época, mediante solicitação prévia.* Consulte regulamento.
CIRCULARES E COMUNICADO

Divulgação, interpretação e esclarecimentos sobre novas
leis, portarias e demais assuntos de interesse da categoria
são enviados aos associados, além de ficarem disponíveis no site do Sindiposto para download. Comunicados
sobre o segmento, o mercado de combustíveis, a economia, ações do
Sindiposto, entre vários assuntos de interesse comum. Ao longo do dia,
associados também recebem, eventualmente, notícias urgentes e de última hora, como forma de mantê-los sempre atentos às novidades.
FORNECEDORES E PROFISSIONAIS

O sindicato formou, ao longo dos anos, uma lista de fornecedores de produtos e serviços que estão disponíveis no mercado e repassa aos associados,
quando solicitado, opções de empresas que realizam os serviços demandados
com descontos especiais.
LEIS E PORTARIAS

O Sindiposto acompanha as mudanças na legislação em âmbito
regional e nacional, buscando resguardar os direitos adquiridos pela
revenda, trabalhando por melhorias para o segmento. Em caso de
necessidade, o associado pode solicitar cópias de leis, portarias e
demais decisões de órgãos e autoridades constituídas a respeito do segmento da revenda. Conforme a importância e a urgência, a cópia do documento é anexada às circulares.

ORIENTAÇÕES SOBRE TEMAS ESPECÍFICOS

Percebendo a dificuldade de alguns revendedores para
adequar o posto às regras exigidas pelo Corpo de Bombeiros e também pela
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), como
o Auto de Vistoria da Corporação (AVCB), o Sindiposto disponibiliza uma
consultoria gratuita para os associados. O atendimento é feito na sede,
via telefone, whatsapp ou via zoom.

PALESTRAS/CURSOS/TREINAMENTOS

O sindicato promove palestras, dos mais diversos assuntos. Realizada por profissionais especializados nos temas abordados, a ação tem o intuito de promover o
aprendizado tanto do revendedor quanto dos demais profissionais do posto (frentistas,
gerentes, contadores, profissionais de RH).
Disponibiliza, ainda, cursos e treinamentos, de modo a capacitar a revenda, entre eles,
o Treinamento de Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e NR20 e o Treinamento de
Análise de Combustível. O Treinamento de Análise de Combustível, que pode ser solicitado ao sindicato, será agendado e realizado pelo supervisor comercial ou pelos assessores
comerciais do Sindiposto.
SINDIPOSTO ITINERANTE

O Sindiposto Itinerante é um projeto que faz parte da segunda etapa do
plano de ação apresentado pelo Departamento Comercial do Sindiposto Goiás
e tem como finalidade estreitar o relacionamento da entidade junto à revenda de
combustíveis do Estado. O programa, como o próprio nome diz, pretende percorrer
todas as regiões do Estado promovendo palestras, realizando exames médicos,
dando orientações sobre negociações comerciais, questões ambientais e causas jurídicas, além de promoções imperdíveis.
INFORME SINDIPOSTO (REVISTA)

Os revendedores recebem, bimestralmente, o Informe Sindiposto, publicação
com informações e notícias de interesse da categoria. Todas as edições ficam disponíveis, ainda, no site do Sindiposto.
SITE

O Sindiposto abastece seu site, diariamente, com notícias de interesse
da revenda em âmbitos nacional e regional. O site ainda é uma ferramenta
de consulta para o associado, que conta com conteúdos restritos, como circulares, leis e portarias, tabelas, segunda via de boletos, entre outros.
WHATSAPP

Os revendedores filiados que autorizam o serviço recebem no celular mensagens
com informações sobre o segmento e ações do sindicato.
REDES SOCIAIS

O Sindiposto mantém uma página no Facebook e Instagram para conectar pessoas de acordo com seus interesses e valores.

