
Petrobras impõe limitações às 
distribuidoras estaduais de gás

O presidente da SCGás, Cósme Polêse, e representantes das distribui-
doras de gás natural do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso 
do Sul se reuniram esta semana com os secretários do Conselho de 

Desenvolvimento e Integração Sul (Codesul) para discutir a proposta da 
Petrobras de modificar o Artigo 25 da Constituição Federal, por meio de 
uma emenda constitucional e do programa Gás para Crescer, do Ministério 
de Minas e Energia. A proposta da estatal é aumentar seus ganhos retirando 
das distribuidoras estaduais o atendimento dos grandes consumidores, limi-
tando as ações das companhias, tais como a SCGás, apenas aos mercados 
residenciais e comerciais. A medida é uma afronta às concessões estaduais de 
distribuição do gás natural e um risco para o mercado, que ficaria, mais uma 
vez, suscetível ao monopólio exercido pela Petrobras. “A Petrobras quer ca-
tivar os grandes consumidores levando à falência o serviço de distribuição 
do gás que é uma concessão legal e regional. Acreditamos que o Ministério 
de Minas e Energia não permitirá que isso se concretize”, afirma Polêse. A 
atuação da Petrobras também será um dos assuntos discutidos no encontro 
anual do International Gas Union, que será realizado em Florianópolis en-
tre os dias 20 e 23 de maio. Coordenado pela Abegás e pelo governo do Esta-
do, deverá receber representantes de quase 30 países para discutir a aplica-
ção do gás e sua chegada ao consumidor final. Além disso, na reunião dessa 
semana representante dos quatro estados do Codesul (MS, SC, PR e SC) e 
as federações industriais do bloco também confirmaram presença no evento.

Novos cidadãos Ontem, aniversário de 
344 anos da Capital de Santa Catarina, o 
vice-governador Eduardo Moreira, nasci-
do em Laguna, foi agraciado com o título 
de Cidadão Honorário de Florianópolis, por 
iniciativa do vereador Fábio Braga (PTB). 
Na semana passada, nas comemorações 
de aniversário de 267 anos do município 
de São José, o agraciado com título de Ci-
dadão Honorário Josefense foi o deputado 
Gelson Merisio (PSD), natural de Xaxim. 
Por lá a iniciativa foi de um correligioná-
rio, o vereador Moacir da Silva. 

Educação Hoje, em Joinville, acontece o 
seminário A Gestão Municipal e o De-
safio de Garantir Educação de Quali-
dade. Organizado pelo deputado Mauro 
Mariani (PMDB-SC) com o Ministério da 
Educação, o evento reunirá secretários 
municipais da área de diferentes municí-
pios catarinenses, principalmente da re-
gião Norte. Ao final, deve ser preparado 
um documento com demandas a ser enca-
minhado ao Ministério.

Sem filas O município de Rio do Sul im-

plementou um sistema de autoatendimen-
to para o cidadão. Por meio de um portal 
na internet, os moradores podem fazer 
vários serviços, desde imprimir guias de 
IPTU até reservar vagas nas creches da 
cidade. A iniciativa é um projeto piloto da 
IPM Sistemas, com sede na cidade e espe-
cialista em tecnologias para a gestão pú-
blica. O projeto pode ser expandido para 
outras cidades de Santa Catarina.

Frio da Serra, Frio da Serra, condição 
ideal para curtir, neste final de semana, os 
últimos dias da 4ª Vindima de Altitude. 
A Vinho de Altitude Produtores Associa-
dos, entidade realizadora, estima que será 
alcançado o público projetado de 55 mil 
visitantes desde o dia 3 de março.  A rede 
de hospedagem está praticamente lotada, 
assim como a agenda de várias vinícolas. 
Algumas tiveram que abrir dias extras 
para atender a demanda. Entre hoje e do-
mingo, além dos roteiros de enoturismo e 
enogastronomia, o destaque fica por con-
ta da degustação dos vinhos e espuman-
tes, no Clube Astréa, em São Joaquim, 
com a participação de 15 vinícolas.

O senador Dalirio Beber (PSDB-SC), atual co-
ordenador do Fórum Parlamentar Catarinense, 
teve uma longa conversa, ontem, em seu gabi-
nete, com o deputado João Paulo Kleinübing 
(PSD), que assumirá a coordenação no início 
de abril. Além das prioridades pontuadas por 
Kleinübing para seu período à frente do Fórum - 
emenda coletiva para a Saúde no valor de R$ 190 
milhões e obras de infraestrutura -, comentaram 
sobre algumas concessões, como a do Aeroporto 
Internacional Hercílio Luz, de Florianópolis, já encaminhada, e do trecho Sul 
da BR-101, pela qual um posto de pedágio deve ser instalado na cidade de São 
João do Sul. Outro destaque da conversa foi o acompanhamento das obras de 
duplicação da BR-470, eixo fudamental para a economia catarinense. 
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