
<

Preço da gasolina deve
cair R$ 0,93 no estado
Queda pelamudança na base de cálculo para o ICMS, a partir damédiamóvel
de preços dos últimos 60meses, e redução do ICMS, de 29% para 18%

O
governador Paulo Câ-
mara assinou ontem
o decreto que aplica a

média móvel de preços dos úl-
timos 60 meses para a base de
cálculo da gasolina, do gás de
cozinha e do óleo diesel. Pelos
cálculos do governo, o preço da
gasolina deve cair R$ 0,41 cen-
tavos de forma imediata. Além
do decreto, o chefe do Executi-
vo estadual anunciou que vai
encaminhar à Assembleia Le-
gislativa de Pernambuco (Ale-
pe) um projeto de lei adequan-
do as normas locais à lei fede-
ral, aprovada em junho, que
fixou em 18% o teto do ICMS
sobre os combustíveis. Isso le-
vará a outra queda de R$ 0,52.

As alíquotas do ICMS aplica-
das atualmente é 29% para a
gasolina, 25% para o etanol e
16% para o óleo diesel. A nova
regra foi estabelecida pela Lei
Complementar 194, aprovada

pelo Congresso Nacional e san-
cionada pelo presidente Jair Bol-
sonaro. A aprovação da lei foi
bastante criticada por prefeitos
e governadores, principalmen-
te os gestores do Nordeste, por
estimarem perdas bilionárias
para estados e municípios. Em
Pernambuco, Paulo Câmara es-
tima que as medidas terão um
impacto anual de R$ 4 bilhões
nas contas do estado. Dinhei-
ro que, segundo ele, “iria para
educação, saúde e políticas só-
cias para o que mais precisam”.

Antes de se aplicar a média
móvel dos preços dos últimos
60 meses, a regra para calcular
o ICMS sobre os combustíveis
era fixo. A mudança foi deter-
minada pelo ministro do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) An-
dré Mendonça. No caso do die-
sel S10, por exemplo, a alíquota
fixa por litro era de R$ 1,0060.

Além de Pernambuco, ou-

tros 20 estados e o Distrito Fe-
deral anunciaram a redução
do ICMS sobre os combustí-
veis. A lista de estados nordes-
tinos conta até agora com Ala-
goas, Bahia, Ceará, Maranhão,
Paraíba, Rio Grande do Norte
e Sergipe. Entre os estados que
não definiram a redução cons-
tam Acre, Mato Grosso e Mato
Grosso do Sul.

Na avaliação do economista
da Fundação Getúlio Vargas
(FGV) André Braz, o efeito da
redução do ICMS vai ser ime-
diata. “Essa redução pode im-
pactar na inflação do mês pas-
sado. Na gasolina, o efeito está
sendo imediato em alguns pos-
tos e isso é reflexo da redução
do ICMS. O que a gente não tem
certeza é se esse efeito vai ser
máximo ao consumidor. Uma
parte como da gasolina deve
ficar com o posto”, indica. (Da
RedaçãocomoCorreioBraziliense)

Brasília, no Distrito Federal,
será a primeira capital do país
a contar com os serviços 5G. As
operações começam nesta quar-
ta-feira. Belo Horizonte (MG),
São Paulo (SP) e Porto Alegre
(RS) devem ser as próximas ca-
pitais beneficiadas, de acordo
com declarações de ontem do
conselheiro da Agência Nacio-
nal de Telecomunicações (Ana-
tel), Moisés Moreira.

A situação das demais capitais
brasileiras deverá ser debatido
na próxima semana, quando ha-
verá uma reunião do Grupo de
Acompanhamento da Implan-
tação das Soluções para os Pro-
blemas de Interferência na fai-
xa de 3.625 a 3.700 MHz (Gaispi)
prevista para o dia 13 de julho.

“Vamos ligar em Brasília e va-
mos aguardar mais um mês [pa-

ra observar e debater os resulta-
dos], talvez na próxima reunião
ordinária do Gaispi, para o dia
13, quarta-feira da próxima se-
mana”, disse Moreira, durante
o evento TeletimeTec.

“Pode ser que autorize, desde
que tenha equipamentos. Não
dá para instalar, retirar e ins-
talar de novo, os recursos são
limitados”, destacou.

O conselheiro explicou que
a disponibilização da faixa 3,5
GHz, na qual o 5G vai correr, pa-
rece mais viável em Belo Hori-
zonte do que em São Paulo, on-
de há grande quantidade de es-
tações profissionais de serviço
fixo de satélite (FSS), conside-
rado por ele como o maior pro-
blema. “Quanto mais (estações),
mais complicado”, afirmou. (Cor-

reio Braziliense)
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EURO INFLAÇÃOúltimas cotações (em R$)

Turismo, venda (em R$)Comercial, venda (em R$)

DÓLAR
Maio/2022: 0,47
Abril/2022: 1,06
Março/2022: 1,62
Fevereiro/2022: 1,01

BOLSAS (em %)

IBOVESPA

-0,35
DOW JONES

321,83

01/julho: 5,321
30/junho: 5,235
29/junho: 5,193 5,7435,326

CDB

Prefixado, 30 dias (em % ao ano)

13,77

SELIC

Em% ao ano

13,25

POUPANÇA
ANTIGA NOVA

Taxa (%)

0,6639 0,6639
(0,85%)

IPCA do IBGE (em%)

Governador
vai enviar projeto
de lei para a Alepe
sobre redução da
alíquota do ICMS
dos combustíveis
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