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ANP tenta se aproximar mais dos consumidores 

Os Estados do Nordeste serão os primeiros a receber o projeto ANP Itinerante, 
que começou no último dia 27, em São Luís, no Maranhão. O projeto tem como 
objetivo aumentar a interação entre a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP) e a sociedade, em todas as unidades da federação.  

A iniciativa conta com o apoio da Confederação Nacional do Comércio (CNC), 

Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e Lubrificantes (Fecombustíveis) e 

sindicatos locais. 

O seminário de abertura foi realizado na sede da Federação da Indústria do Estado do 

Maranhão (Fiema). Durante os seminários nos Estados, diretores e técnicos da Agência 

divulgam informações sobre as regras em vigor para o mercado brasileiro de 

combustíveis, padrão de qualidade dos produtos e fiscalização das atividades dos 

agentes econômicos. Também serão abordados temas como cálculo e distribuição de 

royalties e capacitação de mão de obra para o setor de petróleo, gás natural e 

biocombustíveis, com a divulgação do Programa de Recursos Humanos da ANP (PRH). 

Estão previstas edições mensais do projeto, atendendo a um Estado por vez, sempre 

com o mesmo conjunto de ações, serviços e palestras. O público-alvo são consumidores, 

agentes de mercado, entidades do setor, órgãos governamentais, estados e municípios. 

Depois da apresentação dos seminários, as equipes da ANP ficarão à disposição para o 

esclarecimento de questões, como os testes de qualidade de combustíveis que podem ser 

exigidos pelos consumidores nos postos de gasolina. 

A familiarização com os testes deverá tornar mais eficiente o atendimento de denúncias 

de adulteração encaminhadas ao Centro de Relações com o Consumidor da ANP por 

meio de formulário disponível na página da ANP na internet (www.anp.gov.br) ou pelo 

telefone 0800 970 0267.  

Fonte: Jornal do Commercio - PE  

 

 


