
NOTA DE ESCLARECIMENTO 
 

 

A BRASILGÁS, através do seu representante legal, VALTER MARCELO ALVES 

RIBEIRO vem prestar devidos esclarecimentos à população e aos seus consumidores, 

a respeito das INVERDADES, das INFORMAÇÕES MANIPULADAS e DISTORCIDAS 

que circularam ontem, quinta-feira, 18/06/2020, nas mídias e redes sociais desta 

cidade, oriundas de uma conversa de um grupo “WHATSAPP”, onde os interlocutores 

estaria “COMBINANDO PREÇO DE GÁS DE COZINHA”. Esta informação é TOTALMENTE 

FALSA. 

A VERDADE é que a mensagem eletrônica divulgada, originada do “Grupo de 

Whatsapp”, criado pelas Distribuidoras de Gás de Caetité para organizar a DOAÇÃO 

de GÁS DE COZINHA mensais ao CASARÃO (casa de acolhimento bastante conhecida 

pela sua seriedade e comprometimento com a nossa sociedade), tratava-se apenas de 

PARTE de um diálogo, entre distribuidores que discutiam a questão dos preços dos 

VENDEDORES CLANDESTINOS que, INFELIZMENTE, estariam e estão 

comercializando o GÁS de forma ILÍCITA, expondo a população em risco, e ainda 

prejudicando TODAS AS DISTRIBUIDORAS que há anos vem comercializando seus 

produtos sob a égide da lei. 

É válido esclarecer que cada empresa tem o seu custo, tem a sua forma de trabalhar e 

os preços podem variar ou se assemelhar. A BRASILGÁS, não combina preço com 

nenhuma distribuidora. Os diálogos entre sócios e empresários do mesmo ramo ou de 

outros é normal, principalmente quando atingem um bem comum, como está sendo o 

caso dos CLANDESTINOS na nossa cidade. Este sim que precisa ser fiscalizado pelas 

autoridades competentes juntamente com os serviços da mídia e redes sociais locais. 

Não podemos deixar de relatar que vivemos um momento difícil no mundo inteiro e 

que os comerciantes, principalmente nós do setor de distribuição de Gás, sofremos com 

os aumentos constantes e abusivos dos fornecedores. Para efeito de registro, em 

menos de 30 (trinta) dias foi repassado para nós, distribuidores, 3 (três) aumentos, 

inclusive com um hoje dia 19/06/2020 e com previsão para mais um, ou seja, um 

quarto no dia 30/06/2020. 

Os preços praticados por nós, da BRASILGÁS, e por outros distribuidores da nossa 

cidade, são os mais baixos da Bahia e talvez do país, onde o preço médio, varia de 

mínimo de R$ 69, 53 (sessenta e nove reais e cinquenta e três centavos) e o máximo 

de R$ 115,00 ( cento e quinze reais). Como pode se observar, são abaixo do mínimo 

nacional. (Fonte: http://preco.anp.gov.br/include/Resumo_Por_Estado_Municipio.asp) 

É válido afirmar que a BRASILGÁS, atuante há mais de 16 anos no ramo, sempre 

prezou pela competividade LEAL e pelo comércio LÍCITO e SEGURO onde o 

consumidor, o funcionário e empresário, a sociedade como todo, possa sair ganhando. 

Na oportunidade, a BRASILGÁS, vem informar e alertar dos perigos da compra em 

CLANDESTINOS. Para isso vem fornecer à população a lista dos distribuidores que 

estão REGULARIZADOS junto a ANP- AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO, órgão 

regulador, e, desde já, fazer um apelo à PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ, 

http://preco.anp.gov.br/include/Resumo_Por_Estado_Municipio.asp


para que tomem as devidas providências com a fiscalização URGENTE dos mesmos e 

também contar com o apoio dos consumidores, para que DENUNCIEM e NÃO 

COMPREM GÁS DE CLANDESTINOS, para o bem da sua segurança e de toda a 

sociedade. 

SEGUE A LISTA DOS AUTORIZADOS DA ANP QUE PODEM COMERCIALIZAR OS SEUS 

PRODUTOS LICITAMENTE NA CIDADE DE CAETITÉ:  

 

CNPJ RAZÃO SOCIAL 
NOME FANTASIA 

 

31.884.092/0001-43 OSMAR B. DE SOUZA VERDAO GAS 

24.771.965/0001-46 
ADEVALDO BATISTA NEVES DE 

CAETITE 

 
GAS BATISTA 

 

33.099.042/0001-80 
ANTONIO JOAQUIM XAVIER DOS 

SANTOS 

SERTAO GAS 

 

03.759.981/0001-43 
 

LBJ COMERCIO DE GAS EIRELI 
TRAZGAS 

 

11.162.659/0001-60 
 

EDUARDO CARDOSO FAUSTO - ME  

06.098.516/0001-05 VALTER MARCELO ALVES RIBEIRO SUPERGÁS 

34.047.415/0002-13 JOSE CARDOSO MOREIRA 
MINASGÁS 

 

26.958.851/0001-35 
DELNICE VASCONCELOS DA 

SILVA ME 

BRASILGAS 

 

23.702.149/0001-18 
ANDERSON SILVEIRA ROCHA 

GUMES 

HELDER GÁS 

 

63.261.267/0001-52 
LIDERGAS COMERCIO E 

TRANSPORTES DE GAS LTDA 
LIDERGAS 

 

09.319.917/0001-28 
SANDRO THIAGO MARQUES 

FIALHO 
 

 

 (FONTE: https://revendaglp.anp.gov.br/index.asp) 

A BRASILGÁS, sempre esteve e sempre estará á disposição e de a portas abertas à 

população, aos órgãos de imprensa ( mídias e redes sociais) e ás autoridades para 

qualquer esclarecimento aos assuntos pertinentes a empresa. 

 

Atenciosamente 

VALTER MARCELO ALVES RIBEIRO 

Sócio- proprietário 

https://revendaglp.anp.gov.br/index.asp

