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NOTA SINDIGÁS 

O Sindigás informa que com a chegada de carga adicional de 40 mil toneladas de gás importado 

pela Petrobras e a retomada da operação do duto da petroleira em São Paulo, que estava em 

manutenção, já foi iniciado o transporte de GLP, tanto de Mauá, em São Paulo, quanto de Duque 

de Caxias, no Rio de Janeiro, para abastecimento das bases de engarrafamento. O gás em 

quantidade equivalente para encher 3,2 milhões de botijões de 13 quilos, será destinado às 

bases de Canoas (RS), Araucária (PR), Betim (MG), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Brasília 

(DF), Goiânia (GO), Mataripe (BA) e Gurupi (TO). Dessas bases, o produto envasado em botijões 

seguirá para reabastecer os pontos de venda. Em poucos dias, estima-se que haverá forte 

melhora no abastecimento dos pontos revendedores. 

Desde o aumento da procura por GLP, o Ministério de Minas e Energia e a Agência Nacional do 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), vêm coordenando junto a outros órgãos, 

governos estaduais e municipais, e os mercados de distribuição e revenda, ações para fazer 

frente à mudança momentânea de comportamento do consumidor que, em situação de 

confinamento residencial, antecipou a compra do botijão. De acordo com a ANP, a procura por 

gás em março foi 23% acima do previsto. Vale destacar que em nenhum dos municípios 

brasileiros houve interrupção do fornecimento do produto. O fluxo de gás do produtor sempre 

esteve mantido, bem como as atividades de distribuidoras e revendas, que estão operando com 

toda a sua força de trabalho operacional, podendo aumentar a sua produtividade, à medida que 

novas quantidades de gás cheguem a cada uma das bases. 

O Sindigás reitera o pedido à população para que fique em casa e compre gás de forma 

consciente e solidária, sem fazer estoque. 
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