
SC protagoniza movimento pelo gás

A SCGás realizou ontem, em Florianópolis, com apoio da Associação 
Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás (Abegás), um grande 
encontro denominado Janela 2020 - O Suprimento de Gás Natu-

ral para a Região Sul e MS, que se tornou parte do encontro de trabalho 
da International Gas Union (IGU), com mais de 50 especialistas do Brasil 
e outros 23 países. O Janela 2020 foi motivado pela aproximação do fim do 
contrato de compra de gás natural da Bolívia pela Petrobras, que ocorrerá 
no início de 2020. O presidente da SCGás, Cósme Polêse, contou que recen-
temente a Petrobras foi provocada a renovar o contrato com a Bolívia, mas 
que ainda não deu posição sobre o assunto. “Ao mesmo tempo, tratamos 
com a Bolívia para que abra diálogo com as quatro distribuidoras dos esta-
dos que integram o Codesul (Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul 
- MS, PR, SC e RS). Alinhamos o texto de um memorando de entendimento 
que depende agora da chancela dos governadores e da Petrobras, concordan-
do que a parte Sul do Brasil contrate gás natural diretamente com a Bolí-
via.” A proposta foi bem recebida e provavelmente seria ajustada no evento 
de ontem, para o qual estavam sendo esperados os quatro governadores, o 
ministro boliviano de Hidrocarburos y Energía, Luis Sánchez, e o embaixa-
dor da Bolívia no país, Pablo Prado. Entretanto, a vinda foi suspensa por 
conta do cenário político brasileiro. Polêse destacou que há questões de in-
fraestrutura a serem resolvidas, como a repotencialização do Gasoduto Bra-
sil-Bolívia e a viabilização de transporte de gás natural para o interior a fim 
de promover o desenvolvimento equilibrado de todas as regiões. Ele adian-
tou que uma possibilidade é a instalação de terminal de GNL (Gás Natural 
Liquefeito) em alguns dos portos do Sul, e que Santa Catarina é apontado 
como o estado com melhores condições para receber essa estrutura. Isso aju-
daria a interiorizar o fornecimento de gás natural. Estudos da multinacional 
Golar LNG, de transporte de gás natural liquefeito, confirmam que a costa 
catarinense é a que apresenta as melhores condições, especificamente os por-
tos de São Francisco do Sul e de Imbituba.

Desabafo Colombo estava na abertura 
do evento da SCGás e não disfarçou sua 
irritação com as notícias sobre a citação a 
seu nome em delações premiadas. Negou 
todas as informações e desabafou. “Um 
delator sob pressão vende a mãe e foi exa-
tamente o que esse sujeito fez. É uma ir-
responsabilidade, não há nenhuma prova 
e espero que seja tratado com a responsa-
bilidade que merecemos. Afinal de contas, 
estamos há mais de 40 anos na vida pú-
blica.” Colombo frisou que doações foram 
feitas pela JBS e Odebrecht também a 
outros candidatos ao governo do Estado.   

Já dentro do evento, o governador  
Colombo falou da importância do gás 
para manter o equilíbrio de Santa Catari-
na, que tem média de 6% de desemprego, 
muito inferior aos 13% da média nacio-

nal. “O evento de hoje traz para o deba-
te exatamente o que devemos construir a 
partir do encerramento do modelo atual 
(contrato da Petrobras com a Bolívia), 
com inteligência e competência. E com 
viés de competitividade em preço, eficiên-
cia e sustentabilidade.”

Mate amargo As ervateiras pedem que 
o governo do Estado mantenha um bene-
fício fiscal que venceu em 31 de março. 
Argumentam que os produtos vendidos 
pelos catarinenses no Rio Grande do Sul 
estão perdendo competitividade porque o 
imposto por lá tem alíquota menor. O de-
putado Gabriel Ribeiro (PSD) está fazen-
do a gestão política pela equiparação dos 
tributos. Nesta semana, os ervateiros de-
vem apresentar uma lista de argumentos 
empresariais e sociais para que o governo 
estude o assunto.
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Baixa no Executivo
Ontem foi o último dia de trabalho de Antonio Ga-
vazzoni como Secretário da Fazenda. Ainda pela 
manhã, ele enviou uma Nota à Imprensa informan-
do seu pedido de exoneração do Executivo estadual. 
Na nota, Gavazzoni discorre sobre sua contribuição 
para o Estado e declara: “Não vou descansar, mas 
me dedicar a mostrar a cada pessoa que confiou em 
mim ao longo desses 11 anos, que nada do que foi 
dito por criminosos confessos é verdadeiro”, referin-
do-se às citações a seu nome em delações premiadas 
de investigações sobre esquemas de corrupção. O governador Raimundo Co-
lombo lamentou a saída de Gavazzoni, considerado por ele “uma das pesso-
as mais dedicadas ao governo. O cargo será ocupado temporariamente pelo 
secretário-adjunto, Renato Lacerda. Ainda sem data marcada, assumirá a 
Secretaria de Estado da Fazenda o auditor fiscal aposentado Almir Gorges.
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