
Expectativa é de ter gasolina suficiente até o fim de semana 
Joana Colussi e Erik Farina 
 
Petrobras consegue descarregar petróleo de navios ancorados na costa, em Tramandaí, e 
repassar o produto para a Refap, em Canoas  
 
Depois de uma semana de problemas no abastecimento de gasolina no Estado, nove navios 
estavam ancorados na sexta-feira próximo à monoboia em Tramandaí, no Litoral Norte. Com o 
descarregamento de petróleo e retomada da normalidade na Refinaria Alberto Pasqualini 
(Refap), em Canoas, a situação deve se normalizar nos próximos dias, segundo a Petrobras. 
 
Entre as embarcações que trouxeram matéria-prima para o Estado, haveria algumas 
carregadas de gasolina – informação não confirmada pela estatal. O envio do produto 
processado seria uma forma de apressar o abastecimento, já que o derivado chegaria à Refap 
pronto para ser encaminhado às distribuidoras. 
 
O atraso nas entregas de combustível nos últimos sete dias, aliado à falta de informações por 
parte da Refap, levou a Procuradoria da República no Rio Grande do Sul e a Agência Nacional 
do Petróleo (ANP) a apurar os motivos que provocaram a situação. 
 
– Vamos cobrar da Refap um plano B para que o Estado não fique refém das condições 
climáticas adversas – disse o coordenador do escritório da Região Sul da ANP, Edson Silva.  
 
A Petrobras terá de dar explicações também à Procuradoria da República no Estado, que 
instaurou procedimento administrativo para verificar as causas do desabastecimento. São 
cinco dias úteis – até a próxima quinta-feira – para a estatal se manifestar.  
 
– Os interesses dos consumidores foram lesados, pelo aumento de preço em alguns casos e 
falta de informações por parte da companhia – disse Nilo Marcelo de Almeida Camargo, 
procurador da República no Estado. 
 
A falta de esclarecimentos da Petrobras, que durante a semana se manifestou apenas por duas 
notas curtas e genéricas, gerou também especulações de que por trás da escassez de gasolina 
estaria o interesse da Petrobras em aumentar os combustíveis. 
 
– É estranho acreditar que a regulação de estoques tivesse esse desequilíbrio por conta de 
uma semana de tempo ruim – aponta Roberto Salazar, diretor do curso de Administração da 
ESPM-Sul, acrescentando que uma "crise proposital" poderia justificar um eventual aumento 
ou alteração logística mais para frente.  
 
Consultor de comunicação, João José Forni explica que o gerenciamento de crises, 
especialmente no setor público, exige esclarecimento imediato. 
 
– Em se tratando de abastecimento de gasolina, que diz respeito a toda a população, o 
cuidado deveria ser ainda maior. A estatal deveria informar a situação todos os dias – aponta 
Forni.  
 
Quando o assunto é tratado somente internamente, avalia o especialista, abre espaço para que 
outras fontes deem suas versões sobre o fato, aumentando a quantidade de boatos.  

 
Consultada sobre as especulações de que problemas no abastecimento estariam relacionadas 
com as demandas da Petrobras por reajuste nos combustíveis, a assessoria da estatal 
informou apenas que "a situação vai se normalizar no fim de semana". 
 
Fonte: Diário de Santa Maria. [Portal]. Disponível em: 
<http://www.clicrbs.com.br/especial/rs/dsm/19,0,3924311,Expectativa-e-de-ter-
gasolina-suficiente-ate-o-fim-de-semana.html>. Acesso em: 22 out. 2012. 
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