Pesquisa do Procon Jaboatão aponta aumento de 1,98% no valor da cesta
básica no mês de julho

O Procon do Jaboatão dos Guararapes divulgou, nesta sexta-feira (31), pesquisa de variação de
preço dos itens mais consumidos pela população nos principais supermercados do município. O
levantamento, realizado no período de 28 a 30 de julho, constatou um leve aumento de 1,98% no
valor médio da cesta quando comparado com análise realizada no último mês de junho. A média
verificada dos preços da cesta básica no período foi de R$ 242,45. Em relação ao mesmo período do
ano anterior,constatou-se aumento elevado na média geral da cesta básica, na ordem de 18,50%.
Encabeçam a lista dos produtos com maior variação de preços o tubo de creme dental 90g (79%), o
quilo da margarina (39%), o pacote de 200g de leite em pó integral (28%), o pacote com oito
unidades de lã de aço (28%) e o quilo da carne de segunda sem osso (20%). O valor do pacote de
500g de pão de forma comercializado no município chega a R$7,80, podendo ser encontrado,
também, por R$2,25. No caso do pacote de absorvente com oito unidades, as diferenças são
significativas – vai de R$1,19 a R$3,99, assim como o quilo da laranja, cujo preço varia de R$1,49 a
R$4,59.
Já os produtos que tiveram a menor variação de preço foram macarrão espaguete (18%), frango
resfriado inteiro (26%), açúcar cristal (27%) e o pacote de 200g de leite em pó (31%). “Conforme
pesquisas realizadas mensalmente, percebemos que a cesta básica está um pouco mais cara para o
consumidor. Nosso compromisso é alertar para a importância de visitar mais de um centro de
compras em busca do menor preço, já que essa variação pode representar tanto um problema
quanto um alívio para o bolso do cidadão”, ressaltou José Rangel, superintendente do Procon
Jaboatão.
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