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Os preços dos combustíveis 
nos postos do Pará subiram 
em até 6% na semana passa-
da, mesmo com anúncios de 
baixa nos valores. O preço do 
litro da gasolina avançou em 
quase 3% e o do diesel, até 6%, 
de acordo com levantamen-
to feito pelo Departamento 
Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos do 
Pará (Dieese-PA). Na semana 
passada, a gasolina chegou a 
ser vendida a R$ 5,24, e o die-
sel, a R$ 4,56.

Como ressaltou ontem o 
supervisor técnico do Dieese/
PA, Roberto Sena, no final da 
noite de domingo o governo 
federal anunciou medidas vi-
sando terminar com a greve 
dos caminhoneiros, e entre 
as medidas anunciadas a re-
dução de R$ 0,46 no preço do 
litro do óleo diesel por 60 dias. 

Na semana passada, o gover-
no federal também anunciou 
reduções no preço do litro da 
gasolina e do diesel. “O pro-
blema é que estas reduções 
anunciadas, como em outras 
ocasiões, não chegaram nos 
consumidores e se chegaram 
foram em percentuais bem 
inferiores aos anunciados”, 
observou Sena.
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Com base em dados da 

Agência Nacional do Petróleo 
(ANP), o estudo do Dieese-PA 
mostra que o movimento gre-
vista dos caminhoneiros e o de-
sabastecimento contribuíram 
decisivamente para novos au-
mentos nos preços dos com-
bustíveis (gasolina e diesel) 
verificados na semana passa-
da no Pará e em todo o Brasil 
em relação à semana anterior.

A semana passada fechou 
com o preço médio do litro da 
gasolina com alta de quase 3%. 
Foi comercializado em média 
no Pará a R$ 2,486, com o me-
nor preço a R$ 4,070 e o maior 
a R$ 5,249. Na semana ante-
rior, o preço médio do litro da 
gasolina estava mais barato e 
foi comercializado em média 
no Estado a R$ 4,362. O muni-
cípio paraense que comercia-
lizou, na semana passada, o 
litro da gasolina mais caro foi 
Altamira (em média R$ 4,998.

Com relação ao diesel, a 
semana passada fechou com 
alta de quase 6% no preço mé-
dio do litro. Foi comercializa-
do em média no Estado a R$ 
3,969 - o menor preço foi  R$ 
3,450 e o maior, R$ 4,569. Na 
semana anterior o produto  foi 
comercializado em média a 
R$ 3,763.

Combustíveis ficam até 6% mais caros
postos de belém

H ospitais, postos de ga-
solina e supermercados 
não são os únicos setores 

que sofrem as consequências da 
greve dos caminhoneiros, ini-
ciada no último dia 21. Ontem 
o fluxo de pessoas no Terminal 
Rodoviário de Belém estava re-
duzido, devido à preocupação 
dos passageiros quanto à falta 
de combustível para as viagens e 
até mesmo possíveis manifesta-
ções pelas estradas.  

Ontem de manhã, José dos 
Santos, 40, aguardava no termi-
nal para embarcar às 19h para 
sua cidade natal, Pinheiro, no 
Maranhão. “Espero que essa 
questão da greve não influencie 
na viagem e possa chegar em 
casa com tranquilidade”, disse.

Marcelo Silva, 42, chegou 
ontem de Fortaleza. “Foi tran-
quilo. Enfrentamos um pouco 

de tumulto em Castanhal, mas 
correu tudo bem. Havia bastan-
te polícia no local e os caminho-
neiros estavam deixando pas-
sar”, contou. 

metade da lotação
A empresa de transporte Boa 

Esperança, que atende cerca de 
30 municípios no Estado do 
Pará, enfrenta problemas de 
cancelamento de viagens por 
falta de demanda. De acordo 
com a assessoria da transpor-
tadora, a média de horários 
disponibilizados para viagens 
é de 100 por dia e, com a greve 
dos caminhoneiros, o número 
caiu para 80, com apenas meta-
de da lotação. 

A empresa vai manter o nú-
mero até o fim da paralisação. 
No site da Boa Esperança, entre-
tanto, as viagens continuam dis-

ponibilizadas com todos os ho-
rários: cerca de 30 ônibus saindo 
da capital paraense diariamente 
e quase 100 em fluxo no restante 
do estado.

Na companhia Jurumã a gre-
ve dos caminhoneiros também 
trouxe reflexos e os números de 
viagens caíram. Segundo Prisci-
la Oliveira, atendente no guichê 
da empresa, três viagens foram 
canceladas na última sexta-fei-
ra, um dos dias de maior fluxo, 
e ontem a viagem das 16h para 
Abaetetuba também foi cance-
lada por falta de passageiros. A 
empresa realiza viagens para 
Abaetetuba, Igarapé-Mirim e 
Mojú. “Realizamos em média 
de 11 a 12 viagens por dia. Hoje 
apenas uma delas foi cancela-
da”, informou.    

Para o presidente do Sindi-
cato Patronal das Empresas de 

Transporte Intermunicipal do 
Estado do Pará, o principal moti-
vo da diminuição do número de 
viagens é o medo dos passagei-

ros. “Ninguém viaja sem a certe-
za de chegar ao seu destino, por 
isso há uma certa retração por 
parte dos passageiros”, afirma.

Crise motiva cancelamentos
empresas de ônibus cancelam viagens por falta de demanda; passageiros temem imprevistos nas estradas

terminal 

  Movimento de passageiros diminuiu no Terminal Rodoviário de Belém 
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A paralisação dos caminho-
neiros atinge a realização da 
XXII Feira Pan-Amazônica do 
Livro, no Hangar, que poderá ser 
adiada de 1º a 10 de junho para 
2 a 12 de junho.Tudo depende 
da chegada a Belém do mate-

rial a ser exposto no evento. O 
secretário de Estado de Cultura, 
Paulo Chaves Fernandes, e a di-
retora de Cultura da Secult, Ana 
Catarina, participaram ontem 
de reuniões estratégicas sobre a 
realização da feira. 

Greve pode adiar início da 
Feira do Livro para o dia 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGAÇO
Avisos de Licitação

Pregão Presencial nº 013/2018-SELIC-PMM
Reabertura de Prazo

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual Aquisi-
ção de Gêneros Alimentícios, destinadas a atender as de-
mandas da Prefeitura Municipal de Melgaço, dos Fundos 
Municipais e demais Secretarias. Data e hora do certame: 
11/06/2018 às 08h30min.

Pregão Presencial nº 014/2018-SELIC-PMM
Reabertura de Prazo

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual Aquisi-
ção de Material de Limpeza, destinadas a atender as de-
mandas da Prefeitura Municipal de Melgaço, dos Fundos 
Municipais e demais Secretarias. Data e hora do certame: 
12/06/2018 às 08h30min.

Pregão Presencial nº 017/2018-SELIC-SEMTEPS
Objeto: Aquisição de motocicletas para atender as neces-
sidades do Fundo Municipal de Assistência Social. Data e 
hora do certame: 12/06/2018 às 16h30min. Editais dispo-
níveis no Setor de Licitações e Contratos sito à Av. Sena-
dor Lemos, 213 - Centro - Melgaço/PA. Melgaço/PA, 28 
de maio de 2018. Fábio Pacheco de Souza - Pregoeiro.


