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Gasolina sobe pela 8ª. vez seguida
Petrobras anunciou em seu site ontem que elevará os preços do diesel em 0,6% e os da gasolina em 1,9% nas refinarias já a partir deste sábado

B

rasília - A Petrobras
anunciou que elevará os preços do diesel
em 0,6% e os da gasolina em
1,9% nas refinarias a partir
de hoje, segundo comunicado no site da estatal ontem.
Paralelamente, a companhia
elevou os preços do diesel
em 0,5% e reduziu os da gasolina em 0,7% nas refinarias nesta sexta. Os reajustes
fazem parte da nova sistemática de preços da empresa,
que prevê alterações quase
que diárias nas cotações dos
combustíveis. É a oitava alta
seguida.
O preço médio da gasolina no País ficou praticamente

estável na semana, com uma
pequena alta sendo suficiente para levar o valor do combustível a uma nova máxima
nominal no Brasil, apontou
levantamento da Agência
Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis
divulgado nesta sexta-feira.
O preço da gasolina atingiu uma média de R$ 3,887
por litro, ante de R$ 3,884
na semana passada, o recorde anterior, segundo pesquisa da ANP.
O ganho semanal de
0,08% nas bombas ocorreu
apesar de a Petrobras ter reduzido os valores na refinaria quase que todos os dias

CUSTO DE VIDA
Inflação avançou mais
do que o esperado em
setembro, pressionada
principalmente
pelos preços dos
combustíveis
desta semana, tendo diminuído os valores em 2,3% na
última quarta-feira.
O combustível tem renovado máximas nominais
(sem considerar a inflação)
nas bombas em uma série

histórica da ANP iniciada
em 2013, em um ano em que
o valor aos consumidores sofreu os efeitos de um aumento de tributos (PIS/Cofins),
ao final de julho. Além disso, também impactou uma
alta nos valores internacionais em função de problemas
de oferta em setembro, com
a paralisação de refinarias
em função de tempestades
nos EUA.
A inflação oficial do Brasil avançou mais do que o
esperado em setembro, pressionada principalmente pelos preços dos combustíveis.
Já o petróleo Brent subiu cerca de 20% no terceiro

Inflação desacelera para 0,16% em setembro
e a acumulada é a mais baixa em 19 anos
Expectativa do
mercado é que a
inflação fique abaixo
da meta em 2017

B

rasília - O IPCA, a inflação oficial do País,
subiu 0,16% em setembro, após alta de 0,19%
no mês anterior, informou o
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
nesta sexta-feira (6). O índice acumula alta de 1,78%
no ano - menor resultado
registrado pelo IBGE desde
1998. Analistas ouvidos pela
Bloomberg esperavam uma
alta de 0,09% em setembro e
de 2,47% no acumulado em
12 meses.
A expectativa do mercado é que a inflação em 2017
fique abaixo do piso da meta.
A projeção de economistas
ouvidos pelo Banco Central
é que o IPCA termine o ano
em 2,95%.
Se isso ocorrer, será a pri-

meira vez que o BC terá que
justificar uma inflação abaixo da meta, atualmente fixada em 4,5%, com margem de
tolerância de 1,5 ponto percentual. Os alimentos e bebidas registraram a quinta queda consecutiva na pesquisa

(-0,41%). Outro grupo cujos
preços caíram em setembro
foi o de habitação (-0,12%),
puxada principalmente pela
redução das despesas com
energia elétrica, com a entrada em vigor da bandeira
amarela em 1º de setembro.

O presidente Michel
Temer registrou nesta sexta-feira (6), na rede social
Twitter, que a queda da inflação é “reflexo da política
econômica” adotada pelo
governo. A inflação medida
pelo IPCA (Índice Nacional
de Preços ao Consumidor
Amplo) fechou o mês de
setembro com variação de
0,16%, abaixo dos 0,19% de
agosto. As informações são
da Agência Brasil.
“Inflação acumulada no
ano é a mais baixa em 19
anos. Reflexo da política
econômica adotada quando
assumi o governo”, registrou
o presidente no Twitter. Esta
é a menor taxa acumulada
até setembro desde 1998,
quando registrou-se 1,42%.
O índice apresentou alta
acumulada nos últimos 12
meses de 2,54%, resultado
superior aos 2,46% registrados nos 12 meses anteriores.
No entanto, está abaixo da
meta fixada pelo Banco Central, de 4,5% .

‘Crise JBS’ reduz abate de bois e preocupa
Pecuaristas do
Mato Grosso estão
preocupados com a
queda na produção

B

rasília - Quem olha os
números da bovinocultura de Mato Grosso,
com 29,6 milhões de cabeças e a recente liderança nas
exportações de carne bovina,
ultrapassando São Paulo,
pode pensar que os pecuaristas mato-grossenses estão
sorrindo à toa. Porém, não é
bem assim.
Produtores estão preocupados com a crise econômica e política impulsionada
pela JBS no país. A empresa
do grupo J&F, que concentra
50% do abate no Estado, iniciou redução do abate de boi
e prazo de 30 dias para pagamento aos produtores -antes,
pagava à vista.
As medidas foram colocadas em prática desde a
operação Carne Fraca e se
intensificaram com o envolvimento dos irmãos Wesley e Joesley Batista em
escândalos.

Nos últimos 60 dias, as
indústrias frigoríficas do grupo interromperam pontualmente os abates no Estado.

Para o presidente da
Acrimat (Associação de
Criadores de Mato Grosso),
Marco Túlio Duarte Soares,

é preciso punir a JBS e seus
acionistas, mas, no atual cenário, ela é fundamental aos
criadores.

Sergio Moraes/Reuters

Reajustes fazem parte da sistemática de preços da empresa
trimestre, a maior alta para
o período em 13 anos. Segundo a pesquisa da ANP, a
cotação do diesel nos postos
brasileiros registrou alta de

0,62%, para 3,221 reais por
litro. No caso do etanol hidratado, houve uma queda
de 0,34%, para R$ 2,628 por
litro.

