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Pouca variação do preço do botijão de gás de 13 kg no período observado, tendo sido verificada a queda do preço médio tanto para retirada, quanto para a
entrega no mês de janeiro de 2023. A redução observada foi de -2,25% na média do preço na retirada e -3,37% na entrega; 
Chamou a atenção a alta de 17,69% no preço médio do botijão de gás de 45 kg para retirada e de 14,70% na entrega; 
Também foi destaque a alta de 11,54% no preço médio do botijão de gás de 5 kg para retirada e de 14,29% na entrega; 
As amostras, por região, revelaram haver considerável variação dos preços de uma região para outra da cidade, sendo importante o consumidor avaliar os
preços, pois comprar o botijão em uma localidade diferente da região de moradia pode ser vantajoso. 

O Procon de Juiz de Fora realiza acompanhamento dos preços do gás liquefeito de petróleo — GLP — através da coleta de dados, mensalmente, por ligação
telefônica, com revendedores existentes nas diferentes regiões da cidade. 

A escolha dos revendedores é feita por consulta inicial no site da Agência Nacional de Petróleo — ANP — visando identificar os estabelecimentos que estão
devidamente autorizados para o funcionamento e revenda de GLP na cidade de Juiz de Fora. Após o levantamento acerca da regularidade de funcionamento, a
equipe do Departamento de Estudos, Pesquisas e Projetos, do Procon-JF, faz contato com os revendedores e coleta os preços do Botijão de Gás de 5 kg, 13 kg e
45 kg cobrados na retirada no estabelecimento, bem como entrega no endereço indicado pelo consumidor. 

Neste material é apresentado um acompanhamento de preços para gasolina comum, etanol e Diesel, feito no período de outubro de 2022 a 24 de janeiro de
2023. 
O objetivo deste acompanhamento foi observar o comportamento dos preços praticados no mês eleitoral e pós-eleitoral, visando identificar possíveis
impactos que as eleições poderiam gerar nos preços praticados na cidade de Juiz de Fora. 

Neste material o consumidor terá acesso às médias dos preços apurados no período da análise e contato dos depósitos pesquisados. 
Para fim de análise dos preços praticados nos meses de outubro a dezembro de 2022 e janeiro de 2023 utilizamos somente o valor referente ao gás, não
sendo considerados os valores de vasilhame. 

As amostras revelaram que:



Outubro a 
dezembro de 

2022
Janeiro de 2023

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.157, DE 1º DE JANEIRO DE 2023
 

Reduz as alíquotas da Contribuição para o Programa de 
Integração Social e o Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público - PIS/Pasep e da 

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - 
Cofins incidentes sobre operações realizadas com óleo 

diesel, biodiesel, gás liquefeito de petróleo, álcool,
querosene de aviação, gás natural veicular e gasolina.

 
 Até 31 de dezembro de 2023

Informação Importante!

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/mpv%201157-2023?OpenDocument
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Preço médio do botijão de 13 Kg por região
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