
 
 

 
                                                          Rio de janeiro, 25 de março de 2020 
 
 

Carta aberta a População Brasileira 
 

 
A crise mundial provocada pela pandemia do Covid-19 tem deixado a 
população brasileira em extrema preocupação com o fornecimento de produtos 
essenciais a vida no dia a dia. 
Entre esses produtos está o GLP, o popular gás de cozinha, queremos 
assegurar aos consumidores que neste momento de crise, onde podemos 
afirmar nunca ter ocorrido com a atual geração.  
 
A ABRAGAS – Associação Brasileira de Entidades de Classe das Revendas de 
Gás LP, vem a público reafirmar seu nobre compromisso com a população 
brasileira em garantir de forma segura e confiável, a prestação de serviços na 
entrega do gás de cozinha aos consumidores ou na retirada nos mais de 60 mil 
pontos de vendas autorizados espalhados por todo o país.  
 
Os empresários do setor não estão medindo esforços para manter suas 
empresas abertas e seus colaboradores motivados para prestar serviços à 
população brasileira nessa árdua missão que a nós é atribuída. 
Assim como Hospitais, Farmácias e Supermercados, a Revenda de GLP é um 
serviço essencial a sobrevivência do nosso povo. 
 
Queremos deixar claro que de nossa parte cumpriremos nossa missão, 
esperamos que os outros elos dessa cadeia, refinarias de petróleo e as 
distribuidoras de GLP cumpra seu papel de utilidade pública e mantenham o 
fornecimento de GLP com regularidade as revendas. 
 
O Governo Federal através do Ministério de Minas e Energia e da Agência 
Nacional de Petróleo tem monitorado a todo momento as operações deste 
segmento desde a produção até o atendimento aos consumidores finais. 
 
A produção de Gás de Cozinha depende da produção de petróleo nacional e 
de importações de outros países por isso o nosso fiel compromisso com os 
consumidores está condicionado as operações dos elos anteriores dessa 
cadeia. 
 
As empresas do setor de Distribuição de GLP têm garantido que estão prontas 
e envidando todos os esforços necessários para cumprir a demanda 
necessária 



 
 
 
Observamos que nesses últimos dias houve antecipações de compras, 
causando uma leve correria as revendas no intuito de estocar gás para o 
período de quarentena anunciado pelo Governo Federal, afirmamos que, não 
há necessidade de estocar produto, tendo em vista que um botijão de gás de 
13Kg dura em média 42 dias para uma família de 4 pessoas, portanto há tempo 
suficiente para administrar a reposição de seu gás. 
 
Nossos colaboradores continuam em plena atividade para garantir que o gás 
chegue até o seu destino. Estaremos sempre prontos para atender os 
consumidores da melhor forma possível, especialmente às pessoas do grupo 
de risco que necessitam permanecer em isolamento total. 
 
As revendas dispõem de diversas formas para lhes atender, podem solicitar 
seus pedidos por telefone, por redes sociais ou mesmo por aplicativos. Por 
isso, não há motivos para sair de casa e ir ao revendedor nesse momento que 
esperamos ser passageiro. 
 
Estamos redobrando todos os cuidados com a higiene, desde nossas 
instalações físicas, veículos de transportes, botijões e em especial a dos 
nossos colaboradores. 
 
As recomendações das autoridades sanitárias, entre elas, o distanciamento 
necessário do contato pessoal está sendo seguida à risca para resguardar 
nossos colaboradores e, assim também protegerem os consumidores de 
possíveis contaminações 
 
Dentro do exposto, pedimos à população que permaneça seguindo as 
orientações das autoridades de saúde, fiquem em seus lares cuidem das 
pessoas que amam e deixe com a gente a entrega de seu gás. 
 
Estamos trabalhando por você, fique em casa por nós! 
 
ABRAGÁS - Associação Brasileira de Entidades de Classe das Revendas de 
Gás LP 
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Atenciosamente 
José Luiz Rocha   
Presidente da Abragás                     
              


