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Cesta básica de abril
recua em Belém, mas ainda é uma das mais caras do País

O Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos Socioe-
conômicos do Pará (Diesse-PA) 
divulgou ontem que, pela primei-
ra vez em 2016, a alimentação do 
belenense � cou mais barata. 

Mesmo assim, segundo o ór-
gão, a cesta básica de que mora em 
Belém continua entre as sete mais 
caras do país. Em abril, o valor da 
cesta em Belém foi de R$ 412,51, 
com um recuo de 0,33% em relação 
ao mês anterior. 

Em abril, entre todas as capitais 
analisadas, em 12 foram detecta-
das aumentos e em 15 houve que-
das. Com relação aos alimentos a 
exceção foi o tomate, com recuo de 
9,88%, fazendo com que o percen-
tual final fosse negativo em relação 
a março. A manteiga teve alta de 
5,89%, seguida do leite (4,29%),  óleo 
de soja (3,65%) e feijão (3,29%).

Segundo o Dieese, o custo da 
cesta básica para uma família pa-
drão paraense (dois adultos e duas 

crianças) ficou em R$ 1.237,53.
O Dieese aponta que  nos quatro 

primeiros meses de 2016 todos os 
produtos que compõem a alimenta-
ção básica dos belenenses apresen-
taram alta. A farinha de mandioca 
teve reajuste acumulado de 64,25%, 
seguida do feijão (33,86%), leite 
(30,88%), tomate (25,94%), mantei-
ga (18,52%), açúcar (15,41%), óleo de 
soja (13,30%), banana (12,23%), pão 
(11,73%), café (8,72%), arroz (6,72%) 
e a carne bovina (6,59%).


