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Em Belém, a gasolina foi 
vendida pelo preço médio 
de R$ 3,931 na última sema-
na, segundo levantamen-
to divulgado ontem pela 
Agência Nacional de Petró-
leo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis (ANP). 

O preço médio da gaso-
lina em Belém foi o sexto 
maior entre as capitais pes-
quisadas, ficando atrás ape-
nas de Rio Branco, no Acre 
(R$ 4,235), Rio de Janeiro (R$ 
4,032), Fortaleza, no Ceará 
(R$ 3,978), Florianópolis, em 
Santa Catarina (R$ 3,954) e 
Salvador, na Bahia (R$ 3,941).

dívidas
Também de acordo com 

o balanço da ANP, o preço 
médio da gasolina nos pos-
tos do país caiu na semana 
encerrada no sábado (11) e 
atingiu o menor valor em oito 
semanas. Apesar da queda, 
a redução de preços nas refi-
narias, anunciada no final de 
janeiro pela Petrobras, ainda 
não chegou integralmente ao 
consumidor.

Segundo a pesquisa, o 
valor médio do litro da gaso-

lina no país caiu de R$ 3,766 
na semana encerrada no dia 
3 de fevereiro para R$ 3,754 na 
última semana - menor média 
semanal desde a semana en-
cerrada no dia 16 de dezembro 
(R$ 3,742). Na semana em que 
a Petrobras anunciou o reajus-
te, o preço médio estava em R$ 
3,765. Em duas semanas, o re-
cuo foi de 0,1% ou de cerca de 
1 centavo por litro.

No dia 27 de janeiro, os 
preços da gasolina e do diesel 
cobrados pela Petrobras nas 
refinarias foram reduzidos 
em 1,4% e 5,1% respectiva-
mente. 

etanol
O preço do diesel caiu 

pela segunda semana segui-
da, passando de R$ 3,112 o 
litro para R$ 3,101 (queda de 
0,29%) – menor valor em 4 
semanas. Em duas semanas, 
o recuo foi de 2 centavos por 
litro. Já o preço do etanol caiu 
pela terceira semana conse-
cutiva, passando de R$ 2,92 
o valor médio do litro para R$ 
2,893 (-0,93%). A pesquisa da 
ANP foi feita entre os dias 5 e 
11 de fevereiro. 

Belém tem a 6ª gasolina 
mais cara entre capitais

postos

Saques se iniciam
no próximo mês
nascidos em janeiro, fevereiro e março serão os primeiros da lista

O s saques das contas ina-
tivas do FGTS devem 
ser autorizados a partir 

do dia 10 de março, conforme 
cronograma que será anuncia-
do hoje pelo governo. A data 
cairá em uma sexta-feira. Os 
detalhes serão conhecidos em 
cerimônia marcada para as 
11h no Palácio do Planalto.

Segundo técnicos do gover-
no, o cronograma funcionará 
da seguinte maneira: recebem 
em março aqueles nascidos em 

janeiro, fevereiro e março; em 
abril, quem nasceu nos meses 
de abril, maio e junho; em maio, 
os nascidos em julho, agosto e 
setembro; e, em junho, aque-
les que nasceram em outubro, 
novembro e dezembro. Terão 
direito aos saques aqueles que 
pediram demissão ou foram de-
mitidos por justa causa e ficaram 
com o dinheiro retido na Caixa.

O presidente Michel Temer 
vai assinar um decreto dando 
um prazo até o dia 31 de julho 
para que os trabalhadores que 
perderam o prazo possam reti-
rar o dinheiro. A partir do anún-

cio, a Caixa manterá as agências 
em funcionamento por mais 
meia hora além do horário nor-
mal, para prestar informações 
aos interessados.

O saque às contas inativas do 
FGTS foi autorizado em dezem-
bro do ano passado, como forma 
de incentivar o crescimento eco-
nômico. Naquele mês, o gover-
no estimou que a medida inje-
tará R$ 30 bilhões na economia, 
equivalente a 0,5% do PIB. Terão 
direito à retirada os trabalhado-
res que pediram demissão ou 
foram demitidos por justa causa 
até 31 de dezembro de 2015.

brasília
agência o globo

FGts inativo

Pregão Eletrônico nº 20/2016
Objeto: Coturno de combate preto com lona Verde Oliva. Entrega das propostas 
a partir de 01/02/2017 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das propostas 
em 06/03/2017 às 10:00h (horário de Brasília). Obtenção do Edital: Rod Arthur 
Bernardes, 8400, Pratinha II, Belém-PA, no horário comercial. Informações pelo 
tel 91-3218-6827 e por meio eletrônico (www.comprasnet.gov.br).
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