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❚ CUSTO DE VIDA

Fim dos confinamentos e guerra na Ucrânia elevam preços de combustíveis e dos
alimentos pelo planeta. Do feijão no Brasil à carne suína na China, tudo encareceu

Inflação assombra o mundo

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
CNPJ Nº 17.184.037/0001-10

COMPANHIA ABERTA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
PRIMEIRA CONVOCAÇÃO

Ficam os acionistas do Banco Mercantil do Brasil S.A. (“Banco”) convocados a se reunirem em Assembleia
Geral Extraordinária (“Assembleia”), a ser realizada de modo exclusivamente presencial no dia 07 de
outubro de 2022, às 10h00, na sede social do Banco, localizada na Rua Rio de Janeiro, nº 654, 19º andar,
em Belo Horizonte/MG, para tratarem das seguintes matérias constantes da ordem do dia: (i) Deliberar sobre
termos e condições do Protocolo de Incorporação e do Instrumento de Justificação, que estabelece os contornos
da incorporação pelo Banco de sua subsidiária integral, Mercantil do Brasil Imobiliária e Agronegócio S.A.,
sociedade anônima fechada, inscrita no CNPJ sob o nº 05.090.448/0001-67 (“MBIA”); (ii) Deliberar sobre
a ratificação da nomeação da empresa especializada PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes,
registrada no CRC sob o nº CRC 2SP000160/O-5 e inscrita no CNPJ sob o nº 61.562.112/0005-54, tendo como
responsável técnico o Sr. Luís Carlos Matias Ramos, inscrito no CPF sob o nº 103.007.048-28 e CRC sob nº
1SP171564/O-1, para elaborar o laudo de avaliação, a valor contábil, do patrimônio líquido da Incorporada que
será transferido ao Banco em virtude da incorporação; (iii) Deliberar sobre o Laudo de Avaliação elaborado
pela empresa especializada; e (iv) Deliberar sobre a incorporação da MBIA. Ressalta-se que o conteúdo deste
Edital é resumido, portanto, não deve ser considerado isoladamente para a tomada de decisão. Desta forma, os
documentos e informações pertinentes às matérias a serem examinadas e deliberadas naAssembleia encontram-
se à disposição dos acionistas (i) na sede do Banco; (ii) no website de Relações com Investidores do Banco
(https://ri.mercantildobrasil.com.br/); e (iii) nos websites da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil,
Bolsa, Balcão (www.b3.com.br).

Belo Horizonte/MG, 16 de setembro de 2022.
Marco Antônio Andrade de Araújo - Presidente do Conselho de Administração

EDITAL
Ficam convocados os proprietários ou seus representantes legais, para a Assembleia
Geral dos Condôminos Do Edifício Centro Empresarial Cidade Nova, Situado Na Rua
Doutor Jarbas Vidal Gomes, Nº 30, Bairro Cidade Nova, a realizar-se no dia 18 de O
utubro de 2022 , terça-feira, às 18h em primeira chamada, com 50% dos condôminos, ou
às 18h30 em segunda chamada, com qualquer número de presentes, para discutirem e
deliberarem sobre a seguinte pauta: 1) Prestação de contas da atual gestão; 2) Previsão
orçamentária e eventual reajuste; 3) Prestação de contas gestão anterior; 4) Eleição do
síndico e conselho consultivo.
Local: Sala 102 – Administração do Condomínio.

Belo Horizonte, 16 de setembro de 2022.
Marcelo Cristóvão C. De Castilho

Síndico (a) em exercício
OBSERVAÇÕES:
- A participação de cada condômino é de extrema importância, a fim de apresentar
ideias e sugestões para a solução dos problemas, cujas decisões afetarão a todos; - É
lícito aos senhores condôminos se fazerem representar na Assembleia ora convocada
por meio de procuradores. A ata será disponibilizada no site da Pacto; - A ausência
dos senhores condôminos não os desobriga, pois presumir se-á a aceitação tácita dos
assuntos que forem tratados e deliberados; - Só terão direito a voto os condôminos que
estiverem em dia com o pagamento da taxa de condomínio (Código Civil – Lei 10.406
- Art. 1335, inciso III).

EDITAL
Ficam convocados associados ou seus representantes legais, para a Assembleia Geral dos Associados da
Associação Condomínio Serra Verde, situado a Rua Seis, S/N – Bairro Serra Verde, a realizar-se no dia 01 de
outubro de 2022 sábado, às 09h30 em primeira chamada, com 50% dos condôminos, ou às 10h em segunda
chamada com qualquer número de presentes, para discutirem e deliberarem sobre a seguinte pauta:
1) Explanação do novo organograma empresarial da Associação do Bairro Cond. Serra Verde.2) Votação
para aprovação dos novos: Regimento Interno e Regimento de Obras (MINUTAS ANEXAS, VISANDO
CONHECIMENTO PRÉVIO).3) Deliberação e Votação das ações de segurança: Mudança sistema de vigilância
com novas regras de acesso incluindo a obrigatoriedade da abertura dos vidros dos carros, acendimento luzes
internas e faróis apagados e controle faciais de acesso e motores elétricos dos portões com manutenção
contrato mensal nas portarias; Aprovação de 02 porteiros noturnos para monitoramento do CFTV ( sala
exclusiva 2 andar da portaria 1 ), rede de vizinha protegida.4) Deliberação e votação sobre alteração do
plano de saúde dos colaboradores – pleito dos colaboradores.5) Explanação dos processos trabalhistas aos
associados; deliberação e votação para solicitar ao Município de Igarapé o recolhimento do lixo porta a porta,
evitando assim insalubridade dos funcionários do Condomínio Serra Verde.6) Ratificação da deliberação
sobre reembolso de gasolina ao Presidente da Associação, no limite de 90 litros/mês.7) Explanação sobre
funcionamento do sistema de água do Condomínio SV; Conscientização do consumo de água; Deliberação e
Votação do 4 Quarto poço artesiano e duas caixa d´agua de 100 mil litros cada, se aprovados, deliberação de
onde será buscado o recurso.
LOCAL: SALÃO DE FESTAS DO CLUBE
Igarapé, 15 de SETEMBRO de 2022

João Paulo P. Das Neves Rocha – Presidente
Associação do Bairro Condomínio Serra Verde.

OBSERVAÇÕES:
- Cada condômino pode votar com no máximo 4 procurações, sendo que as procurações devem serem com
firma reconhecidas em cartório, salvo se forem por instrumento público com registro em cartório. Somente
está apto a votar o associado que estiver adimplente conforme prevê o código 1335, inciso lll do código civil.
- A participação de cada condômino é de extrema importância, a fim de apresentar ideias e sugestões para
asolução dos problemas, cujas decisões afetarão a todos; - A ata será disponibilizada no site da Pacto; - A
ausência dos senhores condôminos não os desobriga, pois presumir-se-á a aceitação tácita dos assuntos que
forem tratados e deliberados;

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 137/2022. Objeto: Prestação de serviços de LOCAÇÃODE
SOLUÇÃO DE AUTOMAÇÃO DE PORTAS E ACESSOS DE CELAS, COM CFTV IP FULL HD, sob
o regime de locação e cessão dos equipamentos ao término da vigência domesmo, para a
PenitenciáriadeSegurançaMáximadeFranciscoSá I, conformeespecificações,exigências
e quantidades estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência. Abertura dia 29 de
setembro de 2022, às 14:00 horas, no sítio eletrônico www.compras.mg.gov.br. O edital
poderá ser obtidono referido site. Ocadastramentodepropostas inicia-senomomentoem
que for publicado o edital no Portal de Compras do Estado de Minas Gerais e encerra-se,
automaticamente,nadataehoramarcadaspara realizaçãodasessãodopregão.Secretaria
de Estado de Justiça e Segurança Pública. Rodovia Papa João Paulo II, nº 4143, Edifício
Minas,5ºandar,SerraVerde,CidadeAdministrativa.BeloHorizonte, 16desetembrode2022.

PREFEITURAMUNICIPALDE RIO POMBA/MG

AVISO - RESUMO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

O Prefeito Municipal de Rio Pomba, em cumprimento ao art. 61,
parágrafo único da Lei 8.666/93, torna público que o município
firmou o seguinte instrumento contratual: Tipo Contrato.
Número: Nº 074/2016. Contratante: Prefeitura Municipal de Rio
Pomba/MG. Contratado: P M A Construtora Eireli - EPP. Objeto:
Obra de engenharia para calçamento em alvenaria poliédrica,
sarjeta e meio fio na Rua Projetada, na Comuanidade Monte
Alegre/Serrinha, no município de Rio Pomba, objeto do
Convênio nº 1491002663/2015 firmado entre a Secretaria de
Estado de Governo e o Município de Rio Pomba. Fundamento:
Lici tação 015/2016. Dotação Orçamentária:
2.06.16.481.0022.1.024-44.90.51. Prazo: 180 dias. Valor: R$
92.202,58 (noventa e dois mil, duzentos e dois reais e cinquenta
e oito centavos). Data de assinatura: 08 de junho de 2016.
Signatário - Contratante: Dr. Fernando Antônio Dutra Macedo
- Prefeito Municipal. Signatário - Contratado: Silvio Ricardo
Queiroz Pereira - Procurador. Rio Pomba, 16 de setembro de
2022. Áthila Viana de Oliveira - Presidente da Comissão
Permanente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRABELA/MG
Pregão Presencial nº 064/2022 a realizar-se dia 30/09/2022 as 9:00 hs – Objeto
– registro de preços para futura e eventual aquisição de sementes, adubos e
insumos, para manutenção das atividades da gerência municipal de meio ambiente
e agropecuária de Mirabela/mg. Edital disponível no site: www.mirabela.mg.gov.br.
Informações: (38)3239-1288 - Solange Mendes de Almeida – Pregoeira.

Pregão Presencial nº 065/2022 a realizar-se dia 03/10/2022 as 9:00 hs – Objeto –
registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos agropecuários,
para manutenção das atividades da gerencia municipal de meio ambiente e
agropecuária de Mirabela/mg. Edital disponível no site: www.mirabela.mg.gov.br.
Informações: (38)3239-1288 - Solange Mendes de Almeida – Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEMA/MG. CONCORRÊNCIA
Nº 01/2022. A Prefeitura Municipal de Moema/MG torna público que fará
realizar Processo Licitatório sob a modalidade Concorrência nº 01/2022 -
Processo nº 631/2022. Abertura dia 09/11/2022, às 13h00min, cujo Objeto é a
Contratação de Empresa especializada para execução de obras de pavimentação
e melhoramentos da Rodovia MG-252, trecho Rodovia MG-164 a Rodovia
MG-170, localizada no Município de Moema/MG, conforme Convênio
de Municipalização nº DER-30.041/21-DER-MG/MOEMA/SEINFRA,
incluindo material e mão de obra, em conformidade com o Convênio de
Saída nº 1301001702/2022/SEINFRA, nos exatos termos do Edital e seus
Anexos. Mais informações, tel.: www.moema.mg.gov.br, aba Licitações.
Moema/MG, 16/09/2022. Alaelson Antônio de Oliveira - Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO
A CÂMARA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG torna público que
realizará, às 13h30min do dia 5 de outubro de 2022, no Salão Nobre Vereador Omir Flávio
de Lima, localizado na Rua Assis Andrade, no 540, Centro, Sessão Pública do PREGÃO
PRESENCIAL Nº 007/2022, tipo Menor Preço Global, referente ao Processo Administrativo
no 051/2022, cujo objeto é a contratação de microempreendedor individual, microempresa
ou empresa de pequeno porte especializada para aquisição e instalação de piso vinílico no
2º andar do prédio sede da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete, abrangendo as áreas
de corredor e dos gabinetes dos Vereadores. O Edital ficará à disposição dos interessados na
Secretaria da Câmara, no endereço supracitado, no horário de 7h às 18h, bem como na página
da Câmara na internet: www.conselheirolafaiete.mg.leg.br. Nivaldo Smith Júnior – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEMA/MG. PREGÃO PRESENCIAL
Nº 27/2022. Torna público que fará realizar Processo Licitatório sob a
modalidade Pregão Presencial nº 27/2022 - Processo nº 628/2022. Abertura
dia 28/09/2022, às 13h00min. Objeto é a aquisição de um automóvel zero
km 1.0 com capacidade para cinco lugares para estruturação da atenção
básica primária à saúde no Município de Moema/MG, conforme Resolução
da SES/MG Nº 8096 de 18/04/2022, nos exatos termos do Edital e seus
Anexos. Mais informações, site: www.moema.mg.gov.br, aba Licitações.
Moema/MG, 15/09/2022. Alaelson Antônio de Oliveira - Prefeito Municipal.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PRESENCIAL
EELETRÔNICA DO SINDICATO DOS PROFESSORES DE UNIVERSIDADES FEDERAIS
DE BELO HORIZONTE, MONTES CLAROS E OURO BRANCO – APUBHUFMG+.A Diretoria
Executiva do Sindicato dos Professores de Universidades Federais de Belo Horizonte, Montes
Claros e Ouro Branco – APUBH, entidade sindical de primeiro grau, inscrito no CNPJ nº
21.853.775/0001-80, com sede na Rua Artur Itabirano, nº 70, bairro São José/Pampulha, Belo
Horizonte - MG, CEP 31275-020, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca toda(o)s
a(o)s filiada(o)s docentes ativa(o)s e inativa(o)s de Universidades Federais de Belo Horizonte,
Montes Claros e Ouro Branco para a realização de Assembleia Geral Extraordinária Presencial e
Eletrônica, sendo neste último formato exclusivamente para os filiados vinculados ao campus de
Montes Claros, Ouro Branco e aposentados, nos termos do art. 21 do Estatuto, a ser realizada no
dia 27/09/2022 (terça-feira) às 9 horas e 30 minutos, em primeira convocação, e às 10 horas, em
segunda e última convocação. A Assembleia Ordinária ocorrerá no Auditório Neidson Rodrigues,
da Faculdade de Educação/UFMG – Campus Pampulha. A votação presencial e eletrônica
ocorrerá com apreciação e deliberação da seguinte pauta: Informes; I – Aprovação do Relatório
de Atividades da Diretoria Geral do APUBHUFMG+ 2022, no período que abrange as atividades
desenvolvidas pelo sindicato e a prestação de contas de 01 de janeiro a 31 de agosto do ano de
2022. O período de debate será após o término da apresentação do ponto I da pauta. O link de
acesso à sala virtual da Assembleia será informado aos filiados cujo acesso virtual tenha sido
franqueado pelos meios de comunicação do sindicato. Belo Horizonte, 17 de setembro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANEMA/MG
TOMADADE PREÇOS Nº 11/2022

Extrato de Edital
Processo Licitatório nº 136/2022

APrefeitura Municipal de Ipanema/MG, através de seu Presidente, torna público a
abertura do Processo Licitatório nº 136/2022, na modalidade Tomada de Preços nº
11/2022, na forma do tipoMenor Preço Global, Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993
e suas alterações, e demais condições fixadas no instrumento convocatório.
Objeto: Contratação de Empresa por empreitada global para reforma da praça
Herondina Moreira Xavier e Casa de Cultura, conforme Contrato nº 1006384-
40 (Programa de desenvolvimento e promoção do Turismo), neste Município
de Ipanema/MG. Abertura da Sessão Oficial: 05/10/2022 às 09h00min. Local:
Av. Sete de Setembro, nº 751A, CEP: 36.950-000, Ipanema/MG. Informações
pelo telefone: (33) 3314-1410/2288, das 13h00min às 16h00min. O Edital e seus
anexos encontram-se disponíveis no endereço acima. Ipanema/MG, Presidente.

PL 149/2022 - PE 037/2022.
R E T I F I C A Ç Ã O D O
JULGAMENTO. Onde lê-se na
publicação do Estado de Minas,
terça-feira, 23 de agosto de 2022:
“Declaro vencedora e habilitada a
emp r e s a COOPERS IND
C O O P E R A T I V A D E
TRANSPORTES DE CARGAS
PA para o LOTE 01 no valor total
de R$ 5.500.000,00”. LEIA-SE:
“Declaro vencedora e habilitada a
emp r e s a COOPERS IND
C O O P E R A T I V A D E
TRANSPORTES DE CARGAS
PA para o LOTE 01 no valor total
de R$ 5.499.998,80”. A íntegra da
publicaçãoencontra-sedisponível
nos endereços eletrônicos:
www.vespasiano.mg.gov.br e
http://www.licitacoes-e.com.br.
MariaAparecida deAraújoAquino
Ananias.PregoeiraOficial.

PREFEITURA DE VESPASIANO/MG

S I N D I C A T O D O C O M É R C I O D E
BARBACENA. ED ITAL ASSEMBLE IA
GERAL EXTRAORDINÁRIA. O Sindicato dos
Empregados em Estabelecimentos Bancários de
Barbacena e Região, inscrito no CNPJ sob o número:
17.093.394/0001-72, por seu Presidente abaixo
assinado, convoca todos os empregados do Banco
Santander (Brasil) S/A, da base territorial deste
Sindicato, nos municípios de Barbacena, Barroso e
Carandaí, paraAssembleiaGeral Extraordinária que se
realizará nodia 21/09/2022, de08h00min às 18h00min,
de forma virtual, sendo fornecido no dia um link para
votação aprovando, se abstendo ou rejeitando:
A)Acordo coletivo de trabalho aditivo à convenção
coletiva Fenaban 2022/2024. B) PPRS - Programa
de Participação nos Resultados Santander.
B a r b a c e n a /MG , 1 6 / 0 9 / 2 0 2 2 . M a r t i m
P a o l u c c i d e P a i v a - P r e s i d e n t e .

PREFEITURA DE CRISTÁLIA/MG
AVISO DE REVOGAÇÃO

A PREF. MUNICIPAL DE CRISTÁLIA/MG
torna-se pública a REVOGAÇÃO do Processo
Licitatório nº 053/2022, Leilão nº 022/2022.
Objeto: PROCESSO LICITATÓRIO Nº
053/2022 NA MODALIDADE LEILÃO
Nº 002/2022, DO TIPO MAIOR LANCE,
IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR
DA AVALIAÇÃO, teor na integra em
diariomunicipal.com.br/amm-mg

Os preços dispararam desde o
fim dos confinamentos pela CO-
VID-19 e do início da guerra da
Ucrânia. Segundo o Fundo Mo-
netário Internacional (FMI), a in-
flação mundial alcançará 8,3%
este ano. Vários fatores explicam
a alta global de preços, mais forte
nos combustíveis e alimentos.
Desde o início da guerra, os pre-
ços do petróleo dispararam, sen-
do a Rússia o terceiro produtor
mundial. O barril de Brent do
Mar do Norte alcançou os US$
140, antes de cair abaixo do limi-
te de US$ 100.

Isso provocou aumento nos
preços da gasolina, superando
dois euros por litro em março na
França, Alemanha e Reino Uni-
do, ou US$ 5 por galão (3,78 li-
tros) nos Estados Unidos em
meados de junho, antes de mo-
derar nas últimas semanas. O
mesmo para combustível e gás:
a energia é de longe o maior
componente da inflação na Zo-
na do Euro, com aumento de
38,6% em agosto em um ano, de
acordo com os números do Eu-
rostat publicados ontem.

No Brasil, o valor da gasolina
superou R$ 7 por litro e só bai-
xou de preço, no primeiro mo-
mento, com a redução do Im-
posto Sobre Mercadoria e Servi-
ços (ICMS) sobre a gasolina e o
etanol. O aumento dos com-
bustíveis repercute em toda a
economia, aumentando os cus-
tos de produção das empresas.
A situação é tão crítica que al-
gumas fábricas fecharam para
evitar contas muito altas.

No Brasil, outro alimento pre-

sente na maioria das refeições, o
feijão, custou 22,67% mais em
agosto do que um ano antes, se-
gundo o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE). Já
na Ucrânia, o“celeiro da Europa”,
a guerra elevou os preços dos
grãos e levou ao recorde de trigo
no início de março. Portanto, as
massas ficaram mais caras. Em
maio, a Allianz estimou que au-
mentaram 19% na Zona do Euro
nos últimos 18 meses.

No Canadá, grande exporta-
dor de trigo, um pacote de 500
gramas de macarrão subiu 60
centavos de preço em um ano,
para 3,16 dólares canadenses
(2,39 dólares americanos), segun-
do dados oficiais. Na Tailândia, o
macarrão instantâneo, um pro-
duto muito popular cujo valor é
limitado pelo Estado, subiu de
preço em agosto pela primeira
vez em 14 anos, de 1 baht (US$
0,03) para 7 bahts. Em relação ao
milho, o quilo da tortilha, alimen-
to básico no México, aumentou
em média 2,79 pesos (US$ 0,15)
entre janeiro e meados de setem-
bro, segundo dados oficiais. É um
dos produtos que mais influen-
ciam a inflação no país.

CARNE E CERVEJA Com os grãos
mais caros, fica mais difícil ali-
mentar o gado, o que também
aumenta os preços da carne. A
carne suína, a mais consumida
na China, apresentou salto de
mais de 22% em um ano em
agosto. A agência Xinhua
anunciou ontem que as autori-
dades recorrerão às suas reser-
vas estratégicas pela segunda

vez este ano, a fim de estabili-
zar os preços.

Na Argentina, a carne de vite-
la moída, popular por seus pre-
ços tradicionalmente baixos, su-
biu 76,7% ano a ano. O país sofre
com uma das piores taxas de in-
flação do mundo – 56,4% nos
primeiros oito meses do ano. Na
Europa, o preço do frango au-
mentou consideravelmente,
também impulsionado pela gri-
pe aviária. Os 100 quilos de fran-

go ficaram 33% mais caros ano a
ano em agosto, segundo dados
da Comissão Europeia.

A inflação também é percep-
tível quando se trata de bebidas:
a cerveja paga os preços mais al-
tos da cevada e do trigo, mas
também do alumínio das latas e
do vidro das garrafas. Essas be-
bidas estão “70% mais caras do
que antes da guerra”na Ucrânia,
de acordo com a associação
Brewers of Europe. A holandesa
Heineken destacou que aumen-
tou seus preços em 8,9% em
média no primeiro semestre.
Segundo estimativas da Bloom-
berg, a brasileira-belga AB InBev
(Corona, Budweiser, Quilmes...)
aumentou os seus em 8%. No
Reino Unido, um litro de cerveja
superou as quatro libras esterli-

nas, o nível mais alto desde 1987,
de acordo com o Escritório Na-
cional de Estatística.

NA SEMANA No Brasil, depois
de registrar deflação em julho e
agosto, a inflação teve leve alta
na semana passada. O Índice de
Preços ao Consumidor Semanal
(IPC-S) da segunda quadrisse-
mana de setembro subiu 0,09%
e acumula alta de 5,21% nos últi-
mos 12 meses, conforme divul-
gou a Fundação Getulio Vargas.
Quatro das oito classes de des-
pesa componentes do indicador
de preços tiveram alta nessa
medição, sendo que a maior
contribuição veio de Educação,
leitura e recreação. Nessa cate-
goria, a variação passou de
3,39%, na primeira quadrisse-

mana de setembro de 2022, pa-
ra 5,48% na segunda quadrisse-
mana. Um dos maiores res-
ponsáveis foi o item Passagem
aérea, cujo preço variou
30,04%, ante 18,37% na edição
anterior do IPC-S.

Também registraram alta nos
preços os grupos Habitação (de
0,05% para 0,16% entre as duas
medições), Transportes (-2,86%
para -2,79%) e Comunicação
(-0,84% para -0,66%). Os recuos
vieram dos grupos Alimenta-
ção (de -0,04% para -0,21%), Ves-
tuário (0,67% para 0,52%), Saú-
de e cuidados pessoais (0,85%
para 0,76%) e Despesas diversas
(0,26% para 0,14%).

Alta do petróleo fez gasolina
subir a R$ 7 no Brasil, mas corte
em imposto e queda no preço
internacional baixaram os preços

LEANDRO COURI/EM/D.A PRESS – 19/6/22


