
SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
19/07/22..................R$ 173,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
19/07/22..................R$ 73,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
19/07/22..................R$ 110,00

Fonte: Seab/Deral/DEB
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Pelo menos 6 estados anunciam redução 
do ICMS sobre etanol hidratado

 Os estados de 
São Paulo, Minas Gerais, 
Paraná, Goiás, Rio de Ja-
neiro, Paraná e Santa Ca-
tarina anunciaram no dia 
de ontem (18) a redução 
do Imposto sobre Circu-
lação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) do etanol 
hidratado. Em São Paulo, a 
alíquota passou de 13,3% 
para 9,57%, o que resultará 
em um impacto de R$ 563 
milhões na arrecadação 
até o final do ano. A re-
núncia de receita para o 
estado está estimada em 
R$ 125,1 milhões ao mês. 
A estimativa do governo 

é que ação reduza o 
valor na bomba em R$ 

0,17.
 Em Minas Gerais, 
a alíquota passou de 16% 
para 9%. “Além de seguir 
aliviando o bolso dos mi-
neiros, a redução do im-
posto manterá a competiti-
vidade do biocombustível, 
importante gerador de em-
pregos em nosso Estado”, 
disse o governador Romeu 
Zema, nas redes sociais. 
Já no Paraná, o ICMS do 
etanol passou de 18% para 
12%.
 Em Goiás, o im-
posto passou de 30% para 
17%, o que deve gerar uma 

diminuição de cerca de 85 
centavos no litro do com-
bustível nas bombas. Para 
o etanol, a alíquota caiu de 
25% para 17%, com uma 
redução estimada de R$ 
0,38 por litro nos postos.
 Outros serviços 
também tiveram a cobran-
ça de ICMS reduzida em 
Goiás, como serviços de 
telecomunicação (de 29% 
para 17%) e energia elétri-
ca (de 25% para 17% para 
famílias de baixa renda e 
de 29% para 17% para os 
demais consumos).
 E s s a  r e d u ç ã o 
ocorre como consequên-
cia da promulgação, na 
semana passada, de uma 
emenda constitucional que 
prevê compensações da 
União para os estados que 

reduzirem a carga tributá-
ria dos biocombustíveis. 
Essa emenda faz parte 
da mesma proposta que 
prevê o aumento de bene-
fícios sociais, e criação de 
outros, até dezembro.

Lei Federal para 
combustíveis

 No mês passado, 
São Paulo já havia anun-
ciado a redução na alíquota 
da gasolina, de 25% para 
18%. Também foram redu-
zidos de 25% para 18% o 
ICMS em operações com 
energia elétrica, em re-

lação à conta residencial 
que apresente consumo 
mensal acima de 200 qui-
lowatts-hora (kWh), e de 
serviços de comunicação.
 Na última sema-
na, os governos do Rio de 
Janeiro, Santa Catarina 
e Minas Gerais também 
anunciaram a redução do 
ICMS dos combustíveis.
 Nesse caso,  a 
medida atende a uma lei 
aprovada no Congresso 
que limita a um patamar 
máximo de 18% a alíquota 
do ICMS dos combustíveis 

• Tempo continua sujeito a pancadas 
de chuva na “metade sul” do Paraná 
nesta terça-feira. No noroeste e no 
norte pioneiro destaque para as altas 
temperaturas à tarde.

Mínima:  12°C em Curitiba
Máxima: 27°C em Londrina
Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

e outros itens considerados 
essenciais. A lei afeta a 
alíquota do ICMS para gás 
natural, energia elétrica, 
comunicações e transporte 
coletivo.
 Até o momento, 11 
Estados e o Distrito Federal 
entraram com uma ação no 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) contra a lei que reduz 
o ICMS. Eles alegam que 
terão perdas bilionárias de 
receita que podem com-
prometer investimentos 
obrigatórios em saúde e 
educação.

Pesquisa mede impacto da burocracia 
para comprovar identidade

 Seis em cada dez 
brasileiros já perderam um 
dia de trabalho para com-
parecer a um local em que 
era preciso confirmar sua 
identidade, e também é 
essa a proporção dos que 
faltaram a alguma aula 
para resolver esse tipo de 
burocracia. Esses e outros 
dados foram divulgados 
hoje (19) e fazem parte de 
uma pesquisa realizada 
pelo Instituto Locomotiva 
e pela empresa Unico, 
startup que desenvolve 
formas de identificação 
digital.
 Para o estudo, 
o Instituto Locomotiva 
ouviu, entre os meses 
de abril e maio deste ano 
1.561 adultos das classes 
A à D e com acesso à in-
ternet. Os entrevistados 
são de todas as regiões do 
país, e a margem de erro 
dos dados é de 2,5 pontos 
percentuais.
 Segundo as res-
postas, 98% da população 
afirmam já ter enfrentado 
alguma dificuldade para 
confirmar a própria iden-
tidade, 94% declaram já 
ter perdido tempo e 84% 

relatam ter sofrido preju-
ízos financeiros.
 A necessidade 
de confirmar sua 
iden t idade 
presencial-
m e n t e  f o i 
mais frequente 
em serviços bancá-
rios e financeiros, o que 
ocorreu no caso de 93% 
dos entrevistados. Mesmo 
quando são considera-
dos apenas os últimos 12 
meses, 69% das pessoas 
afirmaram que precisaram 
comparecer a essas ins-
tituições para comprovar 
que eram elas mesmas. 
 Para o diretor de 
Comunicação da Unico, 
Pedro Henrique Oliveira, 
não surpreende que os 
bancos estejam no topo 
desse ranking. "Isso está 
associado a uma tentativa 
de criar cada vez mais ca-
madas de proteção, o que 
é louvável. Mas o que o se-
tor precisa entender é que 
há formas mais modernas 

de manter segurança sem 
gerar fricção", afirma ele, 
que destaca que os deslo-
camentos para confirmar 
a identidade causam cus-

tos às pessoas que vão 
além da passagem de ida 
e volta. "Vamos imaginar 
que seja uma diarista. 
Quando ela precisa ir ao 
banco só para liberar o 
seu cartão, essa pessoa 

de i xou  de 
ganhar uma 

faxina e isso tem um 
impacto na vida dela".
 Problemas buro-
cráticos relacionados à 
identificação também cau-
saram prejuízos na hora 
de conseguir um emprego 
ou obter auxílio do Estado. 
Segundo a pesquisa, três 
em cada dez pessoas já 
perderam alguma oportu-
nidade de trabalho porque 
não tinham documento 
comprovando a qualifica-
ção, e um terço dos entre-
vistados não conseguiu se 
cadastrar em programas 
sociais porque faltava al-
gum documento. 
 O diretor da star-
tup defende serviços 
como biometria facial para 
autenticação de identida-
des e assinatura eletrô-
nica biométrica. "A pes-
quisa nos mostra que a 
sociedade caminha cada 
vez mais para ser digital e 
oferecer serviços digitais. 

Mas o acesso das pesso-
as, a forma de autenticar 
e reconhecer as pessoas, 
ainda segue o padrão de 
10 ou 15 anos atrás". 
 Os entrevistados 
consideraram que os ser-
viços públicos oferecem 
mais burocracia nesse 
sentido, já que 71% afir-
mam ter perdido tempo ou 
dinheiro desnecessaria-
mente nesses locais, mas 
o setor privado fica apenas 
dois pontos percentuais 
atrás, se for considerada 
a margem de erro, com 
percentual de 64%. 
 "Dá para ser se-
guro e evitar fraude sen-
do simples, por meio da 
tecnologia. O governo 
federal já vem mostrando 
isso com o Gov.br e outros, 
muitas empresas já vêm 
caminhando para isso, 
mas é uma tendência em 
que a gente ainda precisa 
avançar no Brasil", afirma. 
"A gente ainda não coloca 
o usuário no centro do 
processo. Em nome da 
proteção, que é neces-
sária, a gente cria muitas 
barreiras".
Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

Saúde divulga mais 2.514 casos e 30 
óbitos pela Covid-19 no Paraná

 A secretaria es-
tadual da Saúde divulgou 
nesta terça-feira (19) mais 
2.514 casos confirmados e 
30 mortes em decorrência 
da Covid-19 no Paraná. 
Os dados acumulados do 
monitoramento mostram 
que o Estado soma agora 
2.658.740 diagnósticos 
positivos e 44.006 mortos 
pela doença.
 Os casos confir-
mados divulgados nesta 
terça-feira são de julho 
(2.109), junho (192), maio 
(117), abril (2), março (2), 
fevereiro (29) e janeiro (26) 
de 2022; agosto (2), julho 
(1), junho (1), maio (1), 
abril (8), março (2), feverei-
ro (7) e janeiro (2) de 2021; 
dezembro (7), outubro (1), 

setembro (1), agosto (3), e 
abril (1) de 2020.
 Os óbitos são de 
julho (13) de 2022; agosto 
(1), julho (1), abril (6), mar-

ço (1), fevereiro (1) e janei-
ro (1) de 2021; outubro (1), 
setembro (3), agosto (1) e 
abril (1) de 2020.

INTERNADOS
 Os dados de inter-
namentos incluem todos 

os pacientes com casos 
de Síndrome Respiratória 
Aguda Grave (SRAG) e os 
suspeitos ou confirmados 
de Covid-19. Nesta terça-

-feira, 528 pessoas estão 
internadas em leitos SUS 
(147 em UTI e 381 em en-
fermaria), somando casos 
de suspeita ou diagnóstico 
da infecção causada pelo 
novo coronavírus e de 

outras SRAGs.
ÓBITOS

 Os 30 pacientes 
que tiveram a morte rela-
tada neste informe são 11 
mulheres e 19 homens, 
com idades entre 45 e 93 
anos. Os óbitos ocorreram 
entre 08 de abril de 2020 e 
18 de julho de 2022. Os pa-
cientes que foram a óbito 
residiam em Ponta Grossa 
(8), Londrina (6), Maringá 
(4), Curitiba (4), União da 
Vitória, Tijucas do Sul, 
Sertanópolis, Prudentópo-
lis, Paranaguá, Juranda, 
Castro e Cascavel.

FORA DO PARANÁ
 O monitoramento 
registra 11.571 casos de 
residentes de fora do Es-
tado; 241 pessoas foram 
a óbito.
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