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caminhoneiros contra o aumento “abusivo” no Mato Grosso, o
preço do diesel continua alto em todo o Brasil.
Um levantamento feito pelo Jornal Folha do Progresso, pode
comparar o preço do combustível vendido em nosso município
como outras regiões do Brasil.
Tiramos como base o Diesel, que movimenta o custo transporte
(frete). Em Novo Progresso o Diesel é encontrado nos postos em
preços variados, o mais baixo foi encontrado por R$ 3.17 , o
mais alto por 3,24, a gasolina ficou em R$ 3,97 o mais barato
e o mais caro R$ 4,04 por litro.
Na cidade de Itaituba é possível encontrar Diesel pelos
seguintes preços: Mais Barato R$ 2,94 , mais caro R$ 2,98, a
gasolina é vendida por R$ 3,55 até R$ 3,65.
buy fluoxetine online no prescription , viagra howard stern:
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Em outros estados mais desenvolvidos e com alto índice de
produção agrícola, o diesel custa bem menos. No Paraná, por
exemplo, o maior preço encontrado é R$ 2,89. No Rio Grande do
Sul, está a R$ 2,99. Em Goiás vende a R$ 3,05; Mato Grosso do
Sul R$ 3,12 o litro no Distrito Federal a R$ 2,85.
Um levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Nacional
e Combustível (ANP), em municípios polos, aponta que entre 11
de janeiro e 07 de fevereiro o preço máximo do óleo diesel
comum chegou a R$ 3,33 em Alta Floresta. Em Sorriso, está
entre R$ 3,05 (preço médio apontado pela ANP) , mas pode ser

encontrado por até R$ 3,29 em alguns postos.
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Em Sinop, o preço médio é R$ 2,98, mas alguns já vendem por
até R$ 3,14. Em Várzea Grande, pode ser comprado a R$ 2,99,
mas o preço máximo chega a R$ 3,19. Em Cuiabá, varia entre R$
2,96 a 3,19.
O aumento do óleo diesel impacta diretamente o preço do frete,
visto corresponder a cerca de 75% do valor do mesmo.
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