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O VALE

O Instituto Legatus, ban-
ca responsável pelas provas 
do concurso de Bom Jardim, 
divulgou essa semana as pro-
vas e o gabarito.

Para acessar a prova, o 
candidato deve acessar o site 
https://www.institutolega-
tus.com.br/ Após isso, logar 
no sistema em área de candi-
dato, entrar com seus dados e 

baixar a prova corresponden-
te.

O gabarito também está 
disponível, ele também pode 
ser acessado no site do Insti-
tuto Legatus,

São 224 vagas ofertadas 
e segundo o cronograma, o 
resultado deve ser divulgado  
no próximo dia 20/07:

www.obomja.com

Instituto Legatus 
divulga provas 
e gabaritos do 

concurso público de 
Bom Jardim

Resultado final deve ser divulgado no dia 20 de julho

No final da tarde desta quarta-
-feira (08) o Tribunal Regional Federal 
da 1ª Região (TRF-1) em Brasília, por 
meio de sua 2ª Seção, julgou de for-
ma unânime o pedido de reconsidera-
ção apresentado pelo prefeito Felipe 
dos Pneus, nos autos do Processo n. 
1007956-16.2022.4.01.0000, que ha-
via determinado medida cautelar de 
suspensão do exercício do cargo do 
gestor.

Por 4×0 o TRF-1 retornou o ges-
tor ao comando da prefeitura. Ele ti-
nha sido afastado desde o dia 27 de 
abril, portanto, há um mês de 12 dias, 
em decorrência da decisão do juiz fe-
deral Marllon Sousa (relator convoca-
do), do Tribunal Regional Federal da 
1ª Região no bojo da Operação Free 
Rider.

Diante da decisão colegiada, 
Felipe reassumiu o comando do Exe-
cutivo nesta sexta-feira (09). E quem 

deixa o cargo é o vice-prefeito Sirino 
Rodrigues Pereira (PTB).

O prefeito não precisou tomar 
posse novamente, vez que esse rito já 
foi realizado no dia 1º de janeiro de 
2020 quando ele seguiu essa liturgia.

Participaram do julgamento os 
Desembargadores Néviton Guedes, 
Pablo Zuninga, Wilson Alves e Saulo 
Casali.

PRIORIDADE
De volta ao cargo de prefeito de 

Santa Inês, Felipe dos Pneus afirmou 
que vai priorizar o pagamento dos 
servidores o mais urgente possível.

“Os demais serviços vão seguir 
a todo vapor como sempre fizemos”, 
disse o atual mandatário do muníci-
pio.

Felipe tinha sido afastado des-
de o dia 27 de abril deste ano, após 
a Operação Free Rider, da Polícia Fe-
deral.

Por unanimidade, TRF/1 
julga mérito e retorna 

Felipe dos Pneus ao 
comando da prefeitura

Felipe assumiu o cargo nesta sexta-feira, dia 10
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A Polícia Civil de Pindaré 
Mirim, pertencente à 7ª De-
legacia Regional, deu cumpri-
mento na tarde da última ter-
ça-feira, 07, a um mandado 
de prisão temporária expe-
dido pela Vara Única da Co-
marca de Pindaré-Mirim, em 
desfavor de um indivíduo que 
não teve o nome divulgado.

De acordo com a polícia, 
ele é suspeito de ter cometi-
do, em tese, o delito de estu-
pro de vulnerável, tipificado 
no art. 217-A do CPB, em des-

favor de sua filha, de apenas 
doze anos de idade. 

O investigado, segundo 
a polícia, estaria cometendo 
sucessivos estupros, em vir-
tude de residir com a vítima. 
Ademais, consta nos autos 
que o custodiado seria fac-
cionado.

Após as comunicações 
de praxe, o nacional será en-
caminhado para a Unidade 
Prisional de Santa Inês, onde 
deverá permanecer à disposi-
ção do Poder Judiciário.

Polícia Civil prende 
indivíduo por estupro 

de vulnerável em 
Pindaré Mirim

Mandado de prisão foi cumprido pela Delegacia de Pindaré Mirim

A Polícia Civil do Maranhão, 
por intermédio da 7ª Delega-
cia Regional de Santa Inês, com 
apoio operacional da Superin-
tendência de Polícia Civil do In-
terior (SPCI), Grupo de Resposta 
Tática (GRT) e Polícia Militar de 
Monção, cumpriu, nas primei-
ras horas da última terça-feira 
(07) dois mandados de busca e 
apreensão na cidade de Mon-
ção.

A ação, é desdobramen-
to das investigações de um ho-
micídio ocorrido na cidade no 
final do ano de 2021. Após re-
unir maiores elementos sobre 
o caso, foi feita representação 
pela busca e apreensão em um 
local de propriedade de um in-
divíduo suspeito de participação 
no crime.

Durante a busca, foram en-

contrados diversos itens ilícitos 
como petrechos para o tráfico 
de drogas, balanças de precisão, 
facas, munições diversas, um re-
vólver calibre .38 e 2 pistolas .40 
sendo uma delas roubada e per-
tencente ao arsenal da PCMA 
(arma brasonada).

Durante as apurações, veri-
ficou-se que contra um dos sus-
peitos haviam sete mandados 
de prisão pelo cometimento dos 
mais diversos crimes, sendo o 
foragido, identificado como uma 
das lideranças de uma facção 
em uma cidade do Maranhão.

Os indivíduos foram autua-
dos por associação criminosa ar-
mada, posse irregular de arma 
de fogo e receptação e, após as 
comunicações de praxe, perma-
necerão à disposição do Poder 
Judiciário.

Polícia Civil apreende 
armas e prende suspeito 

de integrar facção 
criminosa em Monção

Durante as apurações, verificou-se que contra um dos
 suspeitos haviam sete mandados de prisão

 O comandante do 7º BPM participou da solenidade de abertura.

REALIZADA A 
ABERTURA DA I COPA 

7º BPM DE FUTSAL

Abertura da Copa aconteceu na noite desta quinta-feira, dia 9

No mês de aniversário da Polícia 
Militar do Maranhão, que neste ano 
completa 186 anos de bons serviços 
prestados à sociedade maranhense, o 
7° Batalhão da Polícia Militar, sediado 
em Pindaré Mirim, está realizando a I 
Copa 7º BPM de Futsal Masculino.

O evento esportivo tem por ob-

jetivo integrar os policiais militares, ou-
tras instituições, como também a socie-
dade de um modo geral. 

9 equipes participam da competi-
ção que segue até o mês de julho, den-
tre as quais estão a Unidade Prisional de 
Santa Inês, Guarda Municipal de Santa 
Inês e o Corpo de Bombeiros Militar.
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MONÇÃO
Sábado, 11 de Junho de 2022

A Prefeitura de 
Monção, por meio 
da Secretaria Muni-
cipal de Saúde pro-
moveu nos dias 09 e 
10 de junho, oficina 
com os profissio-
nais da Saúde sobre 
os indicadores do 
Programa Previne 
Brasil. O Programa 
tem como princípio, 
a melhoria e o au-
mento do acesso das 
pessoas aos serviços 
da Atenção Primária 
e o vínculo entre po-
pulação e equipe.

Estiveram pre-
sentes na abertu-
ra da solenidade 
compondo a mesa, 
o prefeito interino, 
Mário Cardoso; a 
secretária de saúde, 
Kerliane Silva;a Pre-
sidente do Conselho 
de Saúde, Conceição 
Viegas; os coorde-
nadores da Aten-

SECRETARIA DE SAÚDE DE MONÇÃO PROMOVE 
CAPACITAÇÃO DO PREVINE BRASIL E ENTREGA 

104 TABLETS AOS AGENTES DE SAÚDE

ção Básica, Isabelly 
Farias e Isidório Ju-
nior, a secretária de 
Assistência Social, 
Andréia Garcêz, e a 
gestora da Unidade 
Regional de Saúde 
do Vale do Pindaré, 
Anara Alves.

A oficina está 
sendo ministrada 
pelo consultor técni-
co Jamerson Pereira, 

com a participação 
de médicos, enfer-
meiros, técnicos de 
enfermagem, dentis-
tas e técnicos Agen-
tes Comunitários de 
Saúde, Endemias da 
sede e povoados, 
Psicólogos, Assisten-
te Social, Nutricio-
nista e Fisioterapeu-
ta.

Na ocasião, fo-
ram entregues aos 
Agentes de Saúde, 
104 tablets, amplian-

do assim, o número 
de visitações as fa-
mílias de Monção. 
No decorrer do cur-
so, foi ressaltado a 
importância do novo 
programa de finan-
ciamento que atra-
vés de cadastros e in-
dicadores realizados 
na Atenção Básica e 
no aplicativo E-SUS, 
trará aos agentes de 
saúde mais rapidez 
e autonomia nas in-
formações obtidas 

durante visitas, faci-
litando assim, o pla-
nejamento e ações 
destes profissionais.

A secretária 
municipal de saú-
de, Kerliana Silva, 
“A oficina é mais um 
instrumento de qua-
lificação da Atenção 
Primária à Saúde. 
Entender como fun-
ciona o Previne Bra-
sil impacta em uma 
melhor gestão dos 
recursos públicos.
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O governador Carlos Brandão (PSB) 
enviou novo pedido de licença do manda-
to para a Assembleia Legislativa. O socialis-
ta ficará afastado do governo por mais 10 
dias. Ele, que está fora do estado há mais 
de 25 dias, se recupera, em São Paulo, de 
uma cirurgia para retirada de cisto em um 
dos ruins. 

Com a renovação do pedido de licen-
ça, o presidente da Casa, Othelino Neto 
(PCdoB), comunicou oficialmente ao gover-
nador interino do Estado, desembargador 
Paulo Velten, a sua "escusa temporária" ao 
chamado para o exercício da função de che-
fe do Poder Executivo do Estado do Mara-
nhão por  "justa causa legítima" consistente 
no impedimento legal, decorrente da san-
ção de inelegibilidade prevista no § 6º do 
art. 14 da Constituição Federal.

O parlamentar informou, ainda, o seu 
retorno ao território maranhense nesta sex-
ta-feira (10).

A decisão do deputado Othelino Neto 
firma-se, também, por analogia e simetria, 
na jurisprudência da Corte do Tribunal Supe-

rior Eleitoral (STE), de 30 de abril de 2002, a 
qual determina que “permanecendo no País 
qualquer das autoridades referidas, sendo 
chamada a substituir, eventualmente, o pre-
sidente da República, a sua escusa não gera 
inelegibilidade”.

Othelino Neto fundamenta também 
sua decisão em não assumir o Governo do 
Estado considerando que “a sanção de ine-
legibilidade (art. 14 da Constituição Federal) 
decorrente do exercício provisório de chefe 
do Executivo estadual, neste período de seis 
meses antes do pleito, representa evidente 
impedimento jurídico à sua pretensão de 
reeleição ao cargo de deputado estadual.  
Nesta circunstância, tal fato constitui-se em 
um axioma jurídico de justa causa legítima 
motivadora de sua escusa ao chamado”.

Argumenta, ainda, que o chamamen-
to do presidente do Tribunal de Justiça, na 
qualidade de autoridade subsequente pre-
vista na Constituição Estadual, mantém a 
estabilidade administrativa e preserva a li-
nha sucessória constitucional do Estado do 
Maranhão.

Brandão tira nova licença e Othelino 
comunica 'escusa temporária por 

justa causa legítima'

Brandão ficará mais 10 dias afastado do mandato e Othelino Neto retorna ao Maranhão (Paulo Soares / Imirante)

Foto: Bringel elegeu-se primeiro suplente na chapa de Weverton Rocha (Divulgação)

Weverton tirará licença do Senado e ex-
prefeito de Santa Inês assumirá a vaga
O senador Weverton Ro-

cha (PDT) deve tirar uma li-
cença de 120 dias do mandato 
no Senado. A saída está acer-
tada para ocorrer a partir de 
junho.

O objetivo do pedetista 
é dedicar-se integralmente 
à sua pré-campanha ao Go-
verno do Maranhão, na qual 
mantém acirrada disputa con-

tra o governador Carlos Bran-
dão (PSB).

Na ausência do titular, 
assume o primeiro suplente, 
ex-prefeito Roberth Bringel, 
de Santa Inês.

Roberth é filiado ao União 
Brasil, e tio do deputado fede-
ral Juscelino Filho (União Bra-
sil), membro da base do sena-
dor na corrida eleitoral.

Os senadores começaram a discutir em 
Plenário, na manhã desta quinta-feira (9), o Pro-
jeto de Lei Complementar (PLP) 18/2022, que 
estabelece um teto para a cobrança do ICMS so-
bre combustíveis. Todos os parlamentares con-
cordam que é necessário um mecanismo para 
contar os preços e aliviar a vida dos consumi-
dores; o ponto que divide opiniões é como isso 
será feito. Essa primeira etapa de discussão dei-
xou clara a dificuldade para a obtenção de um 
consenso.

Os governadores têm demonstrado resis-
tência à proposta, visto que o ICMS é a principal 
fonte de arrecadação dos estados. Já os parla-
mentares de oposição  consideram a medida 
eleitoreira, que pode prejudicar os governos lo-
cais sem surtir o efeito desejado, que é baixar 
os valores na bomba. 

O relator do PLP, Fernando Bezerra Coelho 
(MDB-PE), no entanto, está confiante na aprova-
ção. Ele apresentou seu relatório, disse que in-
seriu no texto mecanismos de compensação aos 
governos estaduais e garantiu que a União está 
dando grande parcela de contribuição, abrindo 
mão de mais de R$ 32 bilhões de receita. 

— A conta não será exclusivamente paga 
pelos Estados. O sacrifício desses entes federa-
tivos não poderia passar sem que a União desse 
a sua contrapartida. Essa é, a nosso ver, a gran-
de contribuição do Senado para a proposta — 
garantiu. 

Relator apresenta 
proposta de 
redução de 
ICMS com 

compensação a 
estados

Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE) está confiante na
 aprovação (Edilson Rodrigues/Agência Senado)
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Estão abertas 68 vagas para 
contratação temporária recensea-
dores do Censo 2022, para atua-
rem no Maranhão. As inscrições 
para o processo seletivo simplifi-
cado complementar (PSS) foram 
abertas nesta quinta-feira (9), 
pelo Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).

As vagas são para nível fun-
damental completo, e as ins-
crições podem ser feitas até a 
próxima quarta-feira (15), sem 
cobrança de taxa. Os interessados 
devem acessar o Portal do IBGE e 
fazer a inscrição por meio do for-
mulário virtual.

A contratação é temporária, 
e a previsão de duração do contra-
to é de até três meses, podendo 
ser prorrogado.

Segundo o IBGE, a seleção 
dos recenseadores será feita por 
análise curricular.

“Os candidatos devem 
preencher o formulário com os 
dados relativos à formação e essa 
análise de títulos será classifica-
tória. Quando forem convocados, 
eles precisam comprovar a titu-
lação”, explica o coordenador de 
Recursos Humanos, Bruno Ma-

lheiros.
A divulgação do resultado fi-

nal dos selecionados está prevista 
para o dia 30 de junho.

De acordo com o edital, o re-
censeador deve ter uma jornada 
de trabalho mínima de 25 horas 
semanais. E, todos os seleciona-
dos passarão por um treinamento 
obrigatório, antes do início da co-
leta do Censo.

O recenseador tem como 
principal função entrevistar os 
moradores durante a coleta. Como 
a remuneração é por produção, 
ela pode variar de acordo com o 
tempo dedicado ao trabalho e o 
grau de dificuldade na abordagem 
aos domicílios. É possível calcular 
uma estimativa neste simulador.

Ao todo, o IBGE deve con-
tratar 206.891 servidores tempo-
rários em todo o Brasil para tra-
balhar no Censo. Dessas vagas, 
183.021 são para recenseadores, 
que passarão por treinamento en-
tre os dias 18 e 22 de julho. Mais 
de 130 mil vagas para essa fun-
ção foram preenchidas na seleção 
realizada em abril, por isso, o IBGE 
realiza agora o processo comple-
mentar.

IBGE abre inscrições para a 
contratação temporária de 68 
recenseadores no Maranhão

As vagas são para nível fundamental completo

O paciente com suspeita da 
doença é homem, tem 30 anos, 
residente em São Luís e foi admi-
tido em 8 de junho em unidade 
da rede pública municipal, sem 
histórico de viagem. O paciente 
apresenta sintomas de febre, ca-
lafrio, dor de cabeça, ardor nos 
olhos, dor nas costas e lesões 
por todo o corpo com coceira. 
Ele está internado e estável. 

O CIEVS/MA e CIEVS São 
Luís seguem com a investigação 
epidemiológica e, por sua vez, o 
Lacen/MA iniciou a análise das 
amostras do paciente.

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado da 
Saúde (SES), definiu o fluxo de 
atendimento para casos suspei-
tos. 

As amostras de casos sus-
peitos da Varíola do Macaco no 
Maranhão serão recebidas pelo 
Lacen, que fará exames labora-
toriais para excluir outras pato-
logias, como arboviroses e sífilis. 
Após essa exclusão, as amostras 
são encaminhadas para a unida-
de de referência nacional que, 
para o Maranhão, é a Fundação 

Ezequiel Dias (Funed), em Minas 
Gerais, que vai analisar a amos-
tra para a Monkeypox, mais co-
nhecida como Varíola do Maca-
co. 

São casos suspeitos da 
Monkeypox pessoas de qual-
quer idade que apresente início 
súbito de febre, adenomegalia e 
erupção cutânea aguda inexpli-
cável. Além destes, outros sinais 
e sintomas são dor nas costas, 
fraqueza ou fadiga física e dor 
de cabeça. 

Para não confundir com 
outras doenças, devem ser ex-
cluídas as suspeitas para varice-
la, herpes zoster, sarampo, zika, 
dengue, chinkungunya, herpes 
simples, infecções bacterianas 
da pele, infecção gonocócica 
disseminada, sífilis primária ou 
secundária, cancróide, linfogra-
nuloma venéreo, granuloma in-
guinal, molusco contagioso (po-
xvírus) e reação alérgica.

 Paula Sampaio (Com infor-
mações do Governo do Mara-
nhão)

redacao@cidadeverde.
com 

Maranhão investiga 
caso suspeito de 

Varíola do Macaco 
em São Luís

O Maranhão notificou o primeiro caso suspeito de Varíola do Macaco, causada pelo vírus 
Monkeypox na noite da quinta-feira (9).   Foto: Arquivo Cidade Verde

Na tarde da última quinta –
feira (9), uma mulher de 19 anos 
foi presa, em flagrante, acusada 
de participar da morte de um ado-
lescente de 17 anos de idade, que 
foi morto com vários disparos de 
arma de fogo, na cidade de Chapa-
dinha. O adolescente, identificado 
como Marcelo dos Santos Simões, 
teria morrido durante a briga en-
tre a suspeita e a irmã dela, que 

ficou ferida na região do braço, na 
hora do crime.

O homicídio aconteceu nesta 
quinta, no bairro Areal, localizado 
nas proximidades de uma Unida-
de de Pronto Atendimento (UPA) 
de Chapadinha.

Logo após o crime, a Polícia 
Civil foi informada e iniciou as in-
vestigações, sob o comando do 
1º DP de Chapadinha. Durante os 

Adolescente de 17 anos 
morre baleado durante 
confusão entre irmãs

levantamentos do caso, a polícia 
conseguiu identificou todos os en-
volvidos crime, inclusive e a par-
ticipação da própria irmã de uma 
das vítimas no crime, a qual teve a 
sua prisão em flagrante decretada 
pela autoridade policial da cidade.

Ainda de acordo com a in-

vestigação, a motivação do crime 
foi um desentendimento entre 
as irmãs, por elas pertencerem a 
grupos criminosos rivais.

A presa foi conduzida à de-
legacia para procedimento de pra-
xe, e em seguida colocada à dispo-
sição da Justiça.
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As vendas para o Dia dos Namorados 
deste ano deverão alcançar R$ 2,49 bilhões, 
com queda de 2,6%, descontada a inflação, 
na comparação com o resultado da mesma 
data em 2021, que chegou a R$ 2,56 bilhões. 
Os dados foram divulgados pela Confedera-
ção Nacional do Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo (CNC) e mostram efeito da infla-
ção, que atinge diversos produtos e serviços 
relacionados ao período.  

O movimento financeiro estimado de-
verá ser semelhante ao de 2019, ano em que 
as vendas do varejo atingiram R$ 2,47 bi-
lhões. No ano seguinte (2020), o setor regis-
trou queda histórica de 21,5% na compara-
ção com o ano anterior, com movimentação 
de R$ 1,94 bilhão. Em 2021, houve avanço 
de 32,2% em relação ao ano anterior, com 
recuperação nas vendas do Dia dos Namo-
rados.

“De 2011 a 2015, o varejo faturou mais 
do que fatura hoje”, disse à Agência Brasil o 
economista da CNC Fabio Bentes. “A diferen-
ça em relação àquele período está associada 
ao baixo crescimento da economia depois de 
2016”. Como exemplo, Bentes citou o rendi-
mento efetivo do mercado de trabalho que 

COMÉRCIO ESPERA VENDER R$ 2,49 BI EM 
PRODUTOS PARA O DIA DOS NAMORADOS

Opções para presentear não faltam
teve queda real de 6,3% no trimestre encer-
rado em abril deste ano, comparativamente 
ao mesmo período do ano passado.

“É inflação? É. Mas também é essa 
pressão que a taxa de desemprego coloca no 
ganho real do trabalho. E uma taxa de de-
semprego de dois dígitos, de 10,5%, acaba 

desfavorecendo os reajustes reais no rendi-
mento do trabalho”. Bentes ressaltou que 
esta é a maior queda dos últimos dez anos. A 
taxa de 10,5% foi apurada pela Pesquisa Na-
cional por Amostra de Domicílios Contínua 
(Pnad Contínua), do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).

Um acidente envolvendo 
um helicóptero e um navio foi re-
gistrado na tarde da última quin-
ta-feira (9), em São Luís. 

O helicóptero havia deixado 
um passageiro em um navio e, 
após levantar voo, precisou fazer 
um pouso de emergência. No en-
tanto, a aeronave acabou caindo 
sobre outro navio.

A Agência Nacional de Avia-
ção Civil (Anac) foi comunicada 

para que o acidente seja apurado. 
A Capitania dos Portos do Mara-
nhão vai enviar uma equipe de 
marinheiros que farão uma visto-
ria.

O piloto da aeronave foi le-
vado ao hospital, mas não teve fe-
rimentos. O helicóptero pertence 
a uma empresa da região metro-
politana de São Luís. O navio atin-
gido está ancorado na ilha para 
fazer carregamento de grãos.

Helicóptero cai em 
navio durante pouso de 

emergência, em São Luís

O piloto da aeronave foi levado ao hospital, mas não teve ferimentos

Após três semanas de 
queda, preço da gasolina 
volta a subir nos postos

Diesel se manteve estável na 
comparação com o levantamento da 
semana anterior; ambos acumulam 
defasagem de mais de 15% no preço

Após três semanas consecutivas 
de queda, a gasolina comum voltou a 
crescer nos postos de combustíveis 
do país. Segundo o boletim da Agên-
cia Nacional de Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis (ANP), divulgado 
nesta sexta-feira (10) o preço médio 
do litro da gasolina subiu na casa dos 
centavos e chegou a R$ 7,24, frente 
aos R$ 7,21.

O estado do Rio de Janeiro foi 
observado com o preço máximo prati-
cado no país, com o combustível che-
gando a R$ 8,49.

Já o diesel, comum e o S10, 
apresentaram estabilidade nos preços 
nesta semana, na comparação com o 
levantamento da semana anterior. O 
diesel comum se manteve a R$ 6,88, e 
o diesel S10 permaneceu na casa dos 
R$ 7,00.

O estado da Bahia teve o maior 
preço para as duas categorias do com-
bustível.

Segundo a Associação Brasileira 
dos Importadores de Combustíveis 
(Abicom), a defasagem da gasolina 
em relação ao mercado internacional 
já chega a R$ 0,93. O último reajuste 

foi há 91 dias. O diesel, ainda segundo 
a entidade, já possui uma defasagem 
média de R$ 1,09. O combustível está 
há 32 dias sem reajuste.O etanol, al-
ternativa para motoristas em tempo 
de alta da gasolina, permanece em 
tendência de queda.

Nesta semana, o preço médio 
do litro chegou a R$ 5,00, após seis 
quedas consecutivas no preço. O 
estado do Rio Grande do Sul teve o 
maior preço encontrado pelo etanol, 
custando R$ 7,89 o litro.

O gás natural veicular foi verifi-
cado a R$ 5,27 o metro cúbico, alta de 
quatro centavos na comparação com 
o levantamento anterior. Já o gás de 
cozinha registrou a primeira alta de-
pois de cinco quedas consecutivas no 
preço do botijão. Segundo a ANP, o 
combustível doméstico teve o preço 
médio de R$ 112,64 nesta semana.
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