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SÃO PAULO

Divulgação Recap

Postos apoiam doação de sangue
e descarte de lixo eletrônico

Cerca de 600 postos de Campinas e Região
se tornaram pontos de descarte de lixo eletrônico

Pelo segundo ano consecutivo, o Recap (Sindicato dos Postos
de Combustíveis de Campinas e Região) se mobilizou em uma
campanha para estimular a doação de sangue junto com Hemocentro da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Graças ao apoio dos postos de combustíveis parceiros, a ação foi um
grande sucesso, com a divulgação nos estabelecimentos e principais veículos de imprensa. O mote foi o sangue como um “supercombustível essencial para vida”, tendo como garoto-propaganda
o campeão de stock car, Ingo Hoffmann.

Sustentabilidade
O Recap também comemora a adesão de seus associados ao
programa voltado à sustentabilidade. Os postos associados, que
contavam com o “Ecotroca Resíduos”, agora têm também o
“Ecotroca+Eletrônicos”. Assim, mais de 600 estabelecimentos, em 90
municípios da área de abrangência do sindicato, se tornaram pontos
de descarte do lixo eletrônico, graças ao projeto pioneiro do Recap.
O programa já arrecadou mais de uma tonelada de lixo eletrônico.
“Os postos de combustíveis têm localização privilegiada e são
espaços também de prestação de serviços à população. Sabemos
da relevância disso e estamos comprometidos com questões sociais
e ambientais. O Ecotroca, por exemplo, facilita a vida do consumidor na hora de descartar o lixo eletrônico: ele deixa no carro e
quando vai abastecer é só descartar”, disse Flávio Campos, presidente do Recap. (Glaucia Franchini)
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MATO GROSSO

Sindicato
solicita apoio
de deputados
no combate à
sonegação
Deputados estaduais receberam reivindicações de revendedores, em reunião na Presidência da Assembleia Legislativa do Mato Grosso (ALMT), solicitada pelo Sindipetróleo, sindicato que
representa os postos de combustíveis de
Mato Grosso, em julho. O encontro foi
marcado pelo pedido de apoio às propostas que inibam a sonegação de impostos, evasão fiscal e comércio predatório. Segundo o setor, as mudanças proporcionarão benefícios para um mercado mais justo aos proprietários de postos e ao consumidor final.
A categoria falou aos deputados sobre a necessidade de pautas que fortaleçam o segmento, a exemplo de projetos que preveem a cassação da inscrição
estadual do estabelecimento comercial
que praticar irregularidade grave.
“Queremos que os deputados
conheçam mais a fundo a complexidade do mercado de combustíveis e
nos ajudem a formatar leis que preservem este importante setor, que arrecada, aproximadamente, 25% de
ICMS, além de ser gerador de muitos empregos”, explicou Aldo Locatelli, presidente do Sindipetróleo.
Na oportunidade, o presidente da ALMT, deputado Eduardo
Botelho (DEM), garantiu que a
CPI da Renúncia e Sonegação Fiscal vai analisar com rigor a questão.
(Simone Alves)

