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MENSAGEM DO PRESIDENTE

É com enorme prazer que comemoro mais um 

final de ano. Em dezembro passado, vivíamos um cená-

rio  de incertezas diante da crise econômica que se ins-

talava, com nosso mercado sofrendo com os frequen-

tes reajustes no preço dos óleos básicos, registrados ao 

longo de 2008.

Terminado mais um ano, o mundo entrou em crise 

e já começa a sair, e, por incrível que pareça, o merca-

do de óleos lubrificantes se estabilizou. Desde janeiro 

temos vivido uma fase de estabilidade, e, até, por que 

não dizer, ganhamos a oportunidade de equilibrar nos-

sos caixas, sacrificados pela dificuldade em repassar os 

constantes aumentos de preço da matéria-prima.

Dizem os especialistas que a fase crítica já passou, 

então cabe agora, analisar o que vem pela frente. Espe-

cificamente voltado para o nosso negócio, não pode-

mos esquecer dos entraves do dia a dia.  Temos que nos 

adaptar ao que prevê a Resolução 18, e mais que isso, 

convencer a ANP a promover ajustes na Resolução, de 

forma a não prejudicar os pequenos produtores que 

trabalham de forma honesta.

Ao longo dos últimos anos lutamos por uma regu-

lamentação, um aumento na fiscalização. É chegada 

a hora de prepararmos nossas empresas para esse 

novo mercado, mais justo, com maior qualidade e 

mais competitivo.

O Simepetro estará como esteve até hoje, 

pronto para auxiliar seus associados, quer na 

indicação de colaboradores, na orientação so-

bre as novas medidas, ou mesmo procurando 

ajustes junto  à ANP, quando for necessário.

Já adotamos como meta para o próximo 

ano, desenvolver um trabalho junto aos secretá-

rios estaduais e municipais do meio ambiente dos 

principais Estados do país, no sentido de esclarecer 

sobre a atividade do produtor de lubrificantes e solici-

tar maior agilidade na emissão das licenças ambientais; 

uma vez que se trata de exigência da Resolução 18 e a 

demora em obter o documento é uma das maiores pre-

ocupações dos empresários, conforme detectamos em 

nossas reuniões.

O ano está chegando ao final, assim como nosso 

mandato, que se encerra em março. É momento de 

agradecer a colaboração de todos, e reafirmar que esse 

Sindicato só terá força quando todos tiverem a cons-

ciência, de que ele não é de uma pessoa, mas de um 

grupo de pessoas. Empresários que unidos tornam-se 

mais fortes e mais respeitados.

Em 2010, tente reservar um espaço na sua agenda 

para participar das atividades do Sindicato, sua colabo-

ração é fundamental para o sucesso da nossa Entidade.

Feliz Natal e um 2010 de 

saúde e sucesso para todos!
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RESOLUÇÃO 10/2007 PASSARÁ POR REVISÃO

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Bio-

combustíveis (ANP), realizou no dia 10 de dezembro, uma 

reunião no Centro de Pesquisa e Análises Tecnológicas 

(CPT), em Brasília, para discussão da revisão da Resolu-

ção 10/2007. O objetivo é tornar a Resolução mais clara 

para os usuários no momento do registro dos produtos.

Todos os artigos foram apresentados e debatidos, 

com ênfase nos pontos em que estão sendo propostas 

modificações. Todas as sugestões deverão ser compila-

das e enviadas para as entidades participantes opinarem. 

Após esta etapa o documento será encaminhado aos pro-

cedimentos internos da Agência até a Audiência Pública.

De acordo com o presidente Carlos Ristum, foi consenso 

que o distribuidor/atacadista será considerado co-responsá-

vel por comercializar produtos sem registro ou com registro 

falso. “Caberá a ele pesquisar junto à ANP, quem é quem”. 

Durante as discussões foi aberto espaço para a 

questão dos níveis mínimos de qualidade dos óleos 

lubrificantes, passando da atual classificação SF para 

SJ. A ANP deixou claro que vai se pronunciar sobre a 

matéria somente após pesquisa sobre a idade da frota 

brasileira, que será conduzida pela própria Agência.

Ao final do evento, a coordenadora do CPT, Maria 

da Conceição França solicitou ao Simepetro que con-

sulte os associados para saber se eles têm interesse em 

participar dos Programas Interlaboratoriais do Institu-

to Brasileiro do Petróleo (IBP), com pelo menos uma 

rodada anual. O Programa serviria para aferição e cor-

relação dos resultados encontrados entre os laborató-

rios participantes, que funcionariam como referência 

para medidas corretivas ou validações dos laborató-

rios envolvidos. 
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REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO OU INTERVENÇÃO?

O Simepetro realizou, no dia 

7 de dezembro,  o Workshop – Re-

gulação e Fiscalização ou Interven-

ção?”, com objetivo de avaliar quais 

artigos da Resolução n° 18, da 

Agência Nacional do Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis, estão 

trazendo descontentamento aos 

empresários do setor de produção 

de óleos lubrificantes.

Desde a publicação da Resolu-

ção o Sindicato tem recebido quei-

xas e observações sobre alguns ar-

tigos, que estariam extrapolando 

os limites da atuação da Agência 

reguladora, ou mesmo onerando o 

custo da produção.

A idéia de reunir associados 

e não associados, surgiu durante 

reuniões da diretoria. “O Sindicato 

representa a opinião do seu seg-

mento, e se há descontentamento, 

o papel da entidade é verificar o 

que está acontecendo e reivindi-

car as alterações junto ao órgão 

regulador”, comenta o presidente 

Carlos Ristum.

Participaram do evento 68 pes-

soas, entre associados e não asso-

ciados. Sob a coordenação do dire-

tor José Roberto Godoy, foram re-

passados todos os artigos, incisos 

e parágrafos da Resolução. “Cada 

participante pode dar sua opinião. 

Foi um trabalho árduo, em alguns 

momentos com ânimos exaltados, 

mas acredito que bastante provei-

toso”, concluiu Godoy.

No início dos trabalhos, o pre-

sidente Ristum lembrou a todos 

que assim como as demais enti-

dades, o Simepetro analisou os 

pontos da minuta da Resolução 

e apresentou suas sugestões, du-

rante a audiência pública. “Infe-

lizmente nem tudo que foi solici-

tado foi atendido pela ANP, mas 

fizemos nosso trabalho de ouvir 

o segmento e levar seus anseios 

às autoridades competentes”.

Mesmo tendo participado 

das discussões ao longo dos três 

anos em que a Resolução esteve 

em discussão, o Sindicato acre-

dita que ainda é possível reivin-

dicar alterações. “Temos certe-

za de que a ANP está sensível 

às dificuldades dos produtores. 

Todos nós pedimos regras mais 

severas, com objetivo de mo-
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ralizar o mercado, no entanto, 

algumas exigências estão pena-

lizando os pequenos produtores 

honestos, é isso que pretende-

mos rever”.

Mesmo com um evento de 

quase um dia inteiro, não foi 

possível finalizar a análise e 

discussão de toda a Resolução. 

Para a avaliação dos pontos 

pendentes, foi criada uma Co-

missão, com a participação de 

associados e não associados, e 

alguns advogados das empresas 

presentes. 

Ao final dos trabalhos a con-

clusão deverá ser encaminhada 

à ANP, pelo presidente. “Pre-

tendemos discutir cada ponto 

levantado com a Agência, tanto 

no que diz respeito à qualidade, 

quanto nas questões adminis-

trativas”, conclui Ristum.

Ainda não existe uma data 

definida para apresentação do 

documento.

Assembléia

Ao final do Workshop a dire-

toria do Simepetro realizou uma 

Assembléia Geral Extraordinária, 

para discussão e deliberação acer-

ca da reformulação dos Estatutos 

Sociais e Regulamento Eleitoral da 

Entidade. 

Com as mudanças adotadas, o 

Estatuto tornou-se mais direto e 

moderno, o que facilitará sua uti-

lização, já que o anterior possuía 

43 páginas. As alterações foram 

realizadas pelo consultor jurídico 

do Simepetro, Dr. Laerte Galizia.

Além da mudança no Estatu-

to, a assembléia apresentou ainda 

o Regulamento Eleitoral, para as 

eleições de 2010. O mandato da 

atual diretoria termina em março. 

A nova eleição deve ocorrer no 

máximo 60 e no mínimo 30 dias 

antes da data do encerramento do 

mandato. Ainda não foram regis-

tradas as chapas que concorrerão 

ao próximo pleito. 

Carlos Ristum

Laerte Galizia
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ANP DISCUTE CENÁRIO PARA O 
MERCADO NOS PRÓXIMOS ANOS

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Bio-

combustíveis (ANP), realizou nos dias 11, 12 e 13 de no-

vembro, o Workshop “Cenário Atual e Perspectivas para 

o Mercado de Combustíveis no Brasil”. O evento reuniu 

representantes de 22 entidades do setor, da Petrobras, 

Ministério de Minas e Energia e secretarias estaduais de 

Fazenda, com objetivo de promover uma reflexão sobre 

a situação atual e os rumos desse mercado.

Durante o Encontro foram definidas diversas pro-

postas que serão enviadas ao governo federal, volta-

das para o aperfeiçoamento do marco regulatório do 

setor de combustíveis brasileiro. A abertura solene foi 

feita pelo diretor geral da ANP, Haroldo Lima, que fa-

lou sobre a nova conjuntura mundial do petróleo, as 

descobertas do pré-sal e os aspectos para o país da 

utilização de combustíveis alternativos, como álcool e 

o biocombustível.

Além da abertura solene, que também contou com 

a presença do diretor Allan Kardec Duailibe, o evento 

reuniu duas plenárias, que trataram da regulamentação, 

cenários e perspectivas do mercado de combustíveis, e 

a evolução do biodiesel.

Para o presidente do Simepetro, Carlos Ristum, 

o evento teve como mérito dar abertura para que os 

agentes econômicos, pudessem se expressar, apesar do 

pouco tempo destinado para cada um. Na oportunidade 

Ristum voltou a destacar a necessidade da ANP publi-

car os dados de comercialização das empresas que não 

integram o Sindicom (Sindicato Nacional das Empresas 

Distribuidoras de Combustíveis e Lubrificantes).

Mesa de abertura do workshop da ANP

divulgação ANP
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A segunda etapa dos trabalhos foi desenvolvida em 

formato de Workshop. O Simepetro participou da sala 

de produtos não-energéticos: lubrificantes, asfaltos e 

solventes. “A ANP apresentou os itens que considerou 

de maior importância e abriu espaço (pequeno) para 

discussão. Nós de lubrificantes acabamos por “apren-

der” sobre asfaltos e solventes, e verificamos alguns 

pontos em comum: venda clandestina, adulteração, so-

negação e pouca fiscalização”, conclui Ristum.

Após a discussão dos temas, os coordenadores de 

cada grupo fizeram a consolidação dos pontos discuti-

dos e que obtiveram consenso e apresentaram as con-

clusões. As propostas levantadas servirão para a ANP 

estabelecer seu planejamento para os próximos cinco 

anos. “Verificamos que várias de nossas reivindicações 

(resolução para graxas e ampliação do monitoramento 

para outras embalagens) não foram apresentadas no 

documento final, pois, segundo a Dra. Conceição (Maria 

da Conceição França) elas já foram aceitas pela ANP e 

estão em andamento”, explica Ristum.

A ANP agradeceu, na pessoa do fiscal Ari Dantas, o 

apoio que o Simepetro tem dado ao trabalho da Agên-

cia, e comentou que vem intensificando a fiscalização 

principalmente junto às empresas que não possuem re-

gistro, e que permanecem no mercado. Na análise do 

presidente do Simepetro, ficou claro também que a ANP 

tem no seu programa de trabalho abertura para discu-

tir, a qualquer tempo, alterações nas Resoluções. “Isso 

nos deixa mais tranqüilos”, diz.

Todos os pontos levantados pela ANP deverão ser dis-

ponibilizados no site da Agência. Além do presidente Car-

los Ristum, o diretor José Roberto Godoy também partici-

pou do Workshop, tendo papel fundamental na análise e 

apresentação das questões técnicas da atividade.
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GMP ENCERRA OS TRABALHOS DO ANO EM MANAUS

O Grupo de Monitoramento 

Permanente da Resolução Conama 

362/2005,  realizou nos dias 26 e 

27 de novembro, a convite do IPA-

AM, Instituto de Preservação Am-

biental do Amazonas, a 17ª. Reu-

nião Ordinária e uma Mini Oficina 

de Capacitação, em Manaus, AM.

Além dos capacitandos o evento 

contou com a participação de repre-

sentantes do governo local, e do dire-

tor executivo da Associação Brasilei-

ra dos Fabricantes de Motocicletas, 

Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas 

e Similares – Abraciclo, Moacyr Al-

berto Paes, que realizou palestra, ex-

plicando o que vem sendo feito para 

o atendimento da Resolução Cona-

ma n° 362/05, no que diz respeito à 

destinação do óleo usado retirado do 

cárter das motocicletas.

Ficou definido que no dia 2 de 

março de 2010, será realizado, em 

Brasília, um “mini-seminário” de ho-

mogeneização das informações, do 

Grupo de Trabalho de Embalagens de 

óleos lubrificantes usados. “O Sime-

petro tem total interesse no trabalho 

desse grupo e pretende contribuir de 

forma efetiva para o estabelecimento 

de regras para a coleta”, observou o 

presidente Carlos Ristum, presente à 

reunião em Manaus.

Embora ainda não tenham sido 

disponibilizados, foram apresenta-

dos pela Agência Nacional do Petró-

leo, Gás Natural e Biocombustível 

(ANP) e pelo Ministério de Minas e 

Energia,  os números consolidados 

da coleta de OLUC no primeiro se-

mestre. De acordo com o Secretário 

Executivo do Sindirrefino, Walter 

Françolin, a maior distorção foi re-

gistrada no Espírito Santo, enquan-

to a coleta na região Centro Oeste 

ficou 0,54% abaixo da meta regio-

nal. A conclusão é de que apesar de 

vários Estados estarem atingindo o 

percentual mínimo, em termos re-

gionais e nacionais os percentuais 

de coleta definidos na Portaria Ins-

terministerial n°464/2007, estão 

sendo alcançados.

Para os próximos eventos, a 

proposta é envolver os demais 

atores da cadeia como produtor/

importador; revendedor; gerador; 

setor acadêmico/comunidade cien-

tífica e sociedade civil organizada. 

Também foi definido o calendário 

para o próximo biênio.

            

RO Previsão Local de 
Realização Tema Geral Previsto

18ª março/abril de 
2010 Rio de Janeiro/RJ interface com a ANP;

19ª maio/junho de 
2010

Campo Grande/
MS

gestão de OLUC 
em grandes 
empreendimentos 
agropecuários;

20ª
agosto/
setembro de 
2010

Salvador/BA a definir;

21ª
novembro/
dezembro de 
2010

Vitória/ES

razões da 
disparidade da coleta 
no ES e gestão de 
OLUC em portos;

22ª março/abril de 
2011 Maceió/AL a definir

23ª maio/junho de 
2011 Curitiba/PR a definir


