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DEFESA DO CONSUMIDOR ONDE RECLAMAR
O Ipem/RJ afere instrumentos de medição e conformidade de produtos, como balanças de mercados,
bombas de postos e produtos pré-medidos. Denúncias: 0800-2823040 ou pelo site www.ipem.rj.br

ASecretaria Naci-
onal do Consumidor
(Senacon),órgão do
Ministério da Justiça,
estabeleceu dez diretri-
zes para orientar Pro-

cons em relação às práti-
cas comerciais abusivas
que se caracterizam a
partir da razão de gênero
feminino.Segundo o
titular da Senacon, Wa-
dih Damous,um dos
principais focos de atua-
ção será o combate a
publicidades que objetifi-
cam as mulheres,que
discriminam e emitem

um comportamento
machista nas rela-
ções de consumo.
Entre as diretrizes
estão preços justos e
igualdade de acesso;
participação das
mulheres na tomada
de decisão; coopera-
ção e parceria e pro-
moção de ações
afirmativas.

Direito do
consumidor e
mulheres

QUESTÃO DE GÊNERO

Golpistas investem
em boletos e chaves Pix
fraudadas para tentar
contato com endividados
em nome da Serasa.
Ferramenta elaborada

pela empresa mostra que
uma em cada três tentati-
vas de validação pela
plataforma se tratava de
tentativa de golpe.
O Validador de Boletos e
Chaves Pix da Serasa
identifica se o boleto de
pagamento foi gerado
pela empresa credora
ou se é na verdade um
golpe ou ainda se o

pagamento é em
nome de outra em-
presa. Das mais de
10 mil consultas, 3,3
mil eram fraudes.
Nesse caso, a Serasa
recomenda que o
usuário verifique os
dados imediatamen-
te e procure a empre-
sa credora para mais
explicações.

Golpistas
fraudam 
boletos

ENDIVIDADOS

Em comemoração
ao Dia Mundial do Consu-
midor,em 15 de março, a
OAB e o Procon Niterói
realizarão um mutirão de
atendimento,nesta

quarta-feira,das 10h
às 16h,na Rua Leopol-
do Fernandes Pinheiro
481,Centro de Niterói.
É importante levar a
documentação pes-
soal e relativa à quei-
xa.AOAB dará orien-
tação jurídica.Caso o
problema possa ser
resolvido pelo Procon
já será encaminhado.

Em Niterói, OAB
e Procon fazem
mutirão 

DIA DO CONSUMIDOR

Plano de saúde
Eu me surpreendi que a Amil
leve ao menos 15 dias para
aprovar colocação de cateter e
biópsia de paciente com câncer. 
DANIELLE SALVIOLI MACHADO

RIO

A Amil diz ter confirmado a
autorização do procedimento.

Cartão clonado
Meu cartão de crédito do Santan-
der foi clonado,em dezembro.
Tudo foi resolvido,mas em 19 de

janeiro,recebi e-mail do SPC
sobre negativação do meu nome.
MAURICIO ALVES DE ASSIS

TERESÓPOLIS, RJ

O Santander diz que a comuni-
cação foi encaminhada antes
da efetiva regularização em
sistema, mas garante que não
haverá qualquer negativação.

Reembolso
Pedi um reembolso a 123 Mi-
lhas que ainda não foi efetuado.
Entro em contato por e-mail,
mas não obtenho resposta.
JULIANA DE ALBUQUERQUE

IGUABA GRANDE, RJ

A 123 Milhas informa que tratou
do caso da leitora, sem explicar,
no entanto, qual a solução dada.

Prazo descumprido
Comprei em 5 de dezembro um
conjunto de mesa e cadeiras no

site Carrefour,de uma loja parcei-
ra,a Águila. Aentrega deveria ser
em 3 de janeiro,mas não ocorreu.
Remarcaram para 12, também
não chegou.Quero o produto.
ADRIANA ALVARES DOS SANTOS

SIMÕES FILHO, BA

O Carrefour diz ter confirmado a
entrega do produto.

MALA DIRETA
As cartas, contendo telefone e endereço do autor, devem ser dirigidas à seção Leitores. O GLO BO, Rua Marquês de Pombal 25, CEP 20.230-240. Pelo fax, 2534-5535 ou pelo e-mail cartas@oglobo.com.br

A busca por combustível
mais barato ficou ainda

mais acirrada após a volta dos
impostos federais. No Rio de
Janeiro, por exemplo, o preço
do litro da gasolina está varian-
do de R$ 4,89 a R$ 6,29, de
acordo com o último boletim
da Agência Nacional do Petró-
leo (ANP). Uma diferença que
pode pesar mais de R$ 80 para
encher o tanque do carro.
Nem sempre, no entanto, es-
colher o posto com o preço
menor é o melhor negócio. 

Criado em 2016, com apoio
de distribuidores e petroquí-
micas, com objetivo de pro-
mover um ambiente ético no
setor, o Instituto Combustível
Legal (ICL) registrou no ano
passado um aumento de 47%
no número de postos que co-
metem ao mesmo tempo frau-
des envolvendo adulteração
dos combustíveis e alteração
da bomba (para entrega de vo-
lume menor do que o pago).

Na avaliação de Emerson
Kapaz, CEO do ICL, o aumen-
to do número de fraudes é re-
flexo da redução da sonegação
fiscal que acontecia com o cha-
mado “passeio das notas” en-
tre estados desde que foi limi-
tada a cobrança do ICMS so-
bre combustíveis em meados
de 2022. A diferença do im-
posto entre o Rio, que tinha a
maior alíquota do país, e São
Paulo, por exemplo, foi anula-
da. A taxa que era, respectiva-
mente, de 34% e 25%, hoje em
ambos os estados é de 18%.

—Quando fecha a torneira
da sonegação, tem que ficar de
olho na adulteração, já que
quem ganhava dinheiro da
primeira forma teve os recur-
sos diminuídos —diz Kapaz.

Fraudes relativas à quantida-
de de combustível levaram a
38,3% das interdições de pos-
tos pela ANP no ano passado.

E esse percentual pode estar
longe de espelhar a realidade,
diz Marcos Heleno Junior, su-
perintendente do Instituto de
Pesos e Medidas do Estado de
São Paulo (Ipem-SP). De acor-
do com o órgão, os fraudadores
colocam um chip na placa das
bombas e conseguem ter o
controle do golpe remota-
mente. Quando há fiscaliza-
ção, o dispositivo é desligado e
afraude não é constatada: 

—A fiscalização usava um
tonel padronizado de 20 litros,
chegava no posto, abastecia e a
marcação tinha que constar os
exatos 20 litros. Agora, quan-
do chega o fiscal, desligam o
dispositivo remotamente e a
medição não pega a fraude.

CARRO PODE “BATER PINO"
Já quando o assunto é adulte-
ração, responsável por 32%
das interdições da ANP, é
preciso estar atento aos sin-
tomas apresentados pelo car-
ro como dificuldade para li-
gar, corrosão de borrachas e
até quebra do motor. 

—O teor elevado de etanol é
apenas uma das possibilidades
de modificação da gasolina,
que ainda pode sofrer com a
adição de solventes e o uso de
nafta de baixo custo, que apre-
senta baixa octanagem e pre-
judica o funcionamento do ve-
ículo —diz Rogério Gonçalves
diretor de combustíveis da As-
sociação Brasileira de Enge-
nharia Automotiva (AEA).

A orientação da ANP é sus-
peitar de preços muito abaixo
da média, verificar se a bomba
está zerada antes do início do
abastecimento; observar se o
valor do litro é o mesmo do
anunciado. Outra dica é verifi-
car a certificação da bomba,
que deve estar aferida e certifi-
cada pelo Inmetro. É funda-
mental exigir a nota fiscal e de-
nunciar qualquer indício de
fraude. (*Sob supervisão de Lu-
ciana Casemiro)

Saiba as fraudes mais comuns em combustíveis
Busca por promoções aumenta após alta nas bombas com a reoneração parcial da gasolina e do etanol. Risco
para o consumidor é cair em golpes. Veja como identificar possíveis armadilhas, se proteger e onde reclamar

PEDRO GUIMARÃES*
pedro.santos@oglobo.com.br

-

Na fraude da “bomba baixa” o consumidor paga por uma quantidade de
litros,mas o tanque recebe menos combustível.Segundo o Ipem-SP,o
golpe se sofisticou e hoje os fraudadores colocam um chip na placa das
bombas e conseguem alterar remotamente o volume de litros entregue.
Com essa tecnologia fica mais difícil a identificação da fraude pelos
órgãos reguladores,feita anteriormente apenas com a aferição de galão
de 20 litros.Mudanças na fiscalização já começaram a ser implementa-
das para detectar a irregularidade.É importante o consumidor ficar
atento e se informar sobre a capacidade do seu tanque e,caso desconfie
de fraude,denunciar aos órgãos reguladores.

Bomba baixa: no tanque,
menos litros do que o valor pago

Oteor elevado de etanol na gasolina é apenas uma das adulterações identi-
ficadas no combustível,diz o diretor de combustíveis da Associação Brasi-
leira de Engenharia Automotiva (AEA),Rogério Gonçalves. Há outras frau-
des como a adição de solventes e o uso de nafta de baixo custo,que apre-
senta baixa octanagem e prejudica o funcionamento do veículo. No etanol,
écomum que se adicione mais água que o permitido.Neste caso,a diferen-
ça é sentida principalmente no momento de dar a partida no veículo.Já no
diesel,a principal irregularidade está no teor de biodiesel adicionado.Mas
Gonçalves explica que também pode ser adicionado combustível S500,
mais sujo para o meio ambiente,no diesel S10,já que é mais barato.

Combustível adulterado: etanol
demais na gasolina e até solvente

No gás natural veicular (GNV) dependendo da temperatura e da
pressão, a capacidade volumétrica do cilindro pode ser diferente da
informada. Quanto mais fria a temperatura, mais gás se comprime
no cilindro; quanto mais quente, menos gás. O mesmo vale para a
pressão: quanto maior a pressão do gás, mais se comprime no
cilindro; quanto menor a pressão, menos gás. Pela regra da ANP, a
pressão não pode passar de 220 bar. Entretanto, muitos postos
dizem oferecer a “melhor pressão”, por isso é fundamental estar
atento ao abastecimento e observar a pressão para de fato receber
pelos metros cúbicos pelos quais pagou.

Gás a menos: pressão e temperatura
afetam volume no tanque

Muitos consumidores são atraídos pelo preço do litro exposto em grandes
placas nos postos.No entanto,o valor em destaque nem sempre é o cobra-
do na bomba ou é válido para alguns horários ou dias das semana.Segundo
oProcon-SP,as irregularidades identificadas em postos paulistas relativas a
informações imprecisas e enganosas de preços e identificação de produtos
vencidos cresceram em 20% em 2022 na comparação com o ano anterior.
Ambos os problemas acontecem também nas lojas de conveniência nos
postos,nas quais a falta de informação de preços também chamou a aten-
ção do órgão de defesa do consumidor.Aclareza na informação no posto,
no app e na loja de conveniência é regra deve ser respeitada.

Olho no preço: Procon-SP aponta
informação imprecisa e enganosa

Dificuldade para ligar o carro, corrosão de borrachas, quebra do
motor. Os problemas que um combustível adulterado pode provo-
car são vários, principalmente em carros mais novos, que têm siste-
mas cada vez mais sensíveis e dispositivos que exigem especifica-
ções cada vez mais singulares. Gonçalves, da AEA, diz que o com-
bustível ruim pode levar o motor a “bater pino”. A depender do nível
dos problemas causados, os especialistas recomendam completar
o tanque em um posto confiável para diluir a gasolina ruim ou levar
o veículo em um mecânico. Na oficina, pode ser verificada a ocor-
rência de maiores problemas ou a retirada do combustível ruim.

Efeitos no carro: dificuldade 
para ligar e quebra do motor

Ocliente pode exigir o “teste da proveta”,que mostra o nível de etanol na
gasolina.O percentual máximo de álcool na gasolina comum é de 27%.No
caso da premium,de 25%.No teste,é adicionado 50ml de gasolina e 50ml
de uma solução com água e sal de cozinha.Após 10 minutos,fica visível a
separação dos líquidos com a gasolina na parte superior da proveta.O certo
éque o líquido incolor,com água,sal e etanol,preencha volume de 63ml.Se
for superior,a gasolina está adulterada.Teste semelhante pode ser feito
com o etanol para verificar se há água em excesso.Ainda se pode exigir
verificação de volume,com o galão de 20 litros,mas com a sofisticação da
fraude,esse teste não é 100% garantido.Caso desconfie,denuncie o posto.

Suspeitou de fraude? Veja os testes
que podem ser exigidos no posto

Em caso de desconfiança
de fraude deve-se denun-
ciar à ANPpelo site
(gov.br/anp/pt-br/ca-
nais_atendimento/fale-
conosco) ou pelo 0800
970 0267.O Ipem e o
Procon local também

podem ser acionados e
podem agir na fiscaliza-
ção.Quanto mais infor-
mações melhor,por
isso,exija a nota sempre
que abastecer e fotogra-
fe indícios de fraude
sempre que possível.

ONDE
RECLAMAR:
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