PROCON DE SÃO CARLOS FISCALIZA A REDUÇÃO DOS PREÇOS PRATICADOS PELOS POSTOS DE CO

Nos trabalhos de fiscalização iniciados no último dia 30 de junho, os fiscais do PROCON
constataram que houve redução no preço dos combustíveis na maioria dos estabelecimentos
fiscalizados até o momento, num total de 30 postos.

Os menores preços identificados no munícipio de São Carlos foram de R$ 6,24 para a
gasolina comum, R$ 4,34 para o etanol e R$ 7,19 para o diesel, enquanto que os maiores
preços identificados foram de R$ 6,79 para a gasolina comum, R$ 4,49 para o etanol e R$ 7,49
para o diesel.

Constatou-se que em razão das alterações determinadas pela Lei Complementar nº 194/22,
sancionada pelo Presidente da República, o valor médio do preço dos combustíveis na cidade
de São Carlos já reduziu significativamente para R$ 6,67 a gasolina comum, R$ 4,44 o etanol e
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R$ 7,39 o diesel.

De acordo com pesquisa realizada pela ANP, na semana passada, o preço médio dos
combustíveis era de R$ 7,09 para a gasolina comum, R$ 4,63 para o etanol e R$ 7,53 para o
diesel. Estas medidas adotadas pelo Governo Federal resultaram, até o momento, em uma
queda de aproximadamente R$ 0,42 para a gasolina comum, R$ 0,19 para o etanol e R$ 0,14
para o diesel. Pelo resultado preliminar das pesquisas, a gasolina comum foi o combustível que
apresentou maior queda no preço até o momento, com redução média de quase 6%.

A fiscalização dos preços dos combustíveis no munícipio, feita por determinação do prefeito
Airton Garcia, continuará até que todos os postos da cidade sejam verificados, e a pesquisa
completa será divulgada nos próximos dias, na página oficial do PROCON de São Carlos,
através do link http://www.saocarlos.sp.gov.br/index.php/procon.html .

O PROCON disponibilizará, também, o nome e o endereço de todos os postos fiscalizados,
com destaque para os postos de combustíveis com menores preços praticados, estimulando
assim uma maior concorrência entre os estabelecimentos, e por consequência uma maior
redução do valor do combustível na cidade de São Carlos.

O diretor do PROCON, André Nery Di Salvo, acredita que, com a divulgação do ranking dos
postos com menores preços, a população não precisará mais rodar a cidade em busca de
preços mais acessíveis, podendo então se dirigir, diretamente, àqueles postos que já
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repassaram para o consumidor os descontos pertinentes no valor do litro dos combustíveis.

(01/07/2022)
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