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A Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) manteve 
a bandeira verde em julho para 
todos os consumidores conec-
tados ao Sistema Interligado Naci-
onal (SIN). Com a decisão, não ha-
verá cobrança extra na conta de 
luz no próximo mês. 

É o terceiro o anúncio de ban-
deira verde realizado pela Aneel 
desde o fim da Bandeira Escassez 
Hídrica, que durou de setembro 
de 2021 até meados de abril deste 
ano. Segundo a Aneel, na ocasião, 
a bandeira verde foi escolhida de-
vido às condições favoráveis de 
geração de energia. 

Caso houvesse a instituição 
das outras bandeiras, a conta de 
luz refletiria o reajuste de até 
64% das bandeiras tarifárias apro-
vado na semana passada pela 
Aneel. Segundo a agência, os au-
mentos são devido à inflação e 
ao maior custo das usinas termelé-
tricas neste ano, decorrente do en-
carecimento do petróleo e do gás 
natural nos últimos meses. 

Criadas em 2015 pela Aneel, 
as bandeiras tarifárias refletem os 
custos variáveis da geração de 
energia elétrica. Divididas em ní-
veis, as bandeiras indicam quanto 
está custando para o SIN gerar a 
energia usada nas casas, em esta-
belecimentos comerciais e nas in-
dústrias. Quando são aplicadas as 
bandeiras vermelha ou amarela, 
a conta sofre acréscimos que va-
riam de R$ 2,989 (bandeira ama-
rela) a R$ 9,795 (vermelha 2) a 
cada 100 kWh consumidos. 
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Bandeira  
verde tarifária 
é mantida para  
o mês de julho 

CRESCIMENTO FOI DE 750 MIL EM UM ANO 

Sicredi atinge a marca de  
seis milhões de associados 

O Sicredi ultrapassou, em 
junho, a marca de 6 milhões de 
associados. A instituição, presente 
em todos os Estados, cresceu 13% 
nos últimos 12 meses em número 
de associados, o que representou 
uma marca de mais de 750 mil 
novos entrantes. O crescimento 
da rede de atendimento físico do 
Sicredi está alinhado ao objetivo 
de estar próximo para atender as 
necessidades das pessoas. 

Atualmente, são mais de 2,2 
mil agências, em mais de 1,6 mil 
municípios, sendo em mais de 
200 destes a única instituição fi-
nanceira presente fisicamente, o 
que reforça a importância do coo-
perativismo na bancarização e no 
acesso ao crédito para as pessoas. 

Aliado a isso, o Sicredi investe con-
tinuamente na ampliação de suas 
ferramentas e meios digitais que 
se somam para manter a proximi-
dade com seus associados e comu-
nidades em que está inserida. 

“O novo marco em número 
de associados reforça o ciclo vir-
tuoso do cooperativismo, que leva 
serviços financeiros e crédito para 
todas as regiões do país, apoiando 
o desenvolvimento local sem fron-
teiras. Como fazemos há 120 anos, 
nosso propósito é construir juntos 
uma sociedade mais próspera e 
quanto mais gente caminhando 
conosco nessa mesma direção, 
melhor”, diz Fernando Dall ‘Ag-
nese, presidente do Conselho de 
Administração da SicrediPar. 

MEDIDA >> BAIXA NA ALÍQUOTA DE IMPOSTOS CAUSOU A RETRAÇÃO NOS VALORES 

Preço da gasolina cai até R$ 0,40 
nos postos de combustíveis de PG 
Litro que era 
vendido entre R$ 
7,49 e R$ 7,59 
na maior parte dos 
postos pode ser  
achado por R$ 7,19  

FERNANDO ROGALA 
dinheiro@jmnews.com.br 

Opreço da gasolina em Ponta 
Grossa recuou em alguns 

postos. Nesta segunda-feira (27), 
é possível ver estabelecimentos 
vendendo o combustível entre R$ 
0,30 e R$ 0,40 mais barato do que 
era vendido nos dias anteriores. 
Em postos de bandeira, onde a ga-
solina comum era vendida a R$ 
7,49 ou R$ 7,59, agora o preço pra-
ticado é R$ 7,19, ou seja, um valor 
até um pouco mais baixo do que 
era praticado antes do último re-
ajuste anunciado pela Petrobras, 
no dia 17 de junho, quando o au-
mento médio na cidade foi de R$ 
0,20. No etanol também foi pos-
sível observar uma redução, mas 
em menor percentual, entre R$ 
0,10 e R$ 0,20. 

Na semana passada, foi sanci-
onada, pelo Governo Federal, a 

Baixa. Alguns postos estão vendendo o litro da gasolina entre R$ 0,30 e R$ 0,40 mais barato | Foto: Sebastião Neto 

lei que limita a cobrança do Im-
posto sobre a Circulação de Mer-
cadorias e sobre Prestações de 
Serviços de Transporte (ICMS). O 
texto, publicado no Diário Oficial 
da União de quinta-feira (23), li-
mita a cobrança do ICMS sobre 
produtos e serviços essenciais à 
alíquota mínima de cada estado, 
que varia entre 17% e 18%. No Es-

tado de São Paulo, já houve essa 
redução do ICMS, que derrubou 
a alíquota para 18%. Porém, esse 
não é o caso do Paraná, onde 
está mantida a alíquota de ICMS é 
29% sobre gasolina e de 12% no 
óleo diesel. O Paraná aguarda reu-
nião no STF e do Comsefaz – Con-
selho das Secretaria da Fazenda, e 
não tem a previsão quanto à essa 

alteração.  
Essa baixa é justificada pelo 

Sindicato do Comércio Varejista 
de Combustíveis (Paranápetro) à 
redução de outros impostos inci-
dentes ainda nas refinarias, antes 
de chegar aos postos e consu-
midores. “A tendência de baixa 
de preços no mercado de com-
bustíveis, notada na gasolina e 

etanol nos últimos dias, é reflexo 
da redução dos impostos fede-
rais prevista na Lei Complementar 
nº 194/2022, publicada na última 
quinta-feira. As distribuidoras, de 
uma forma geral, começaram a re-
passar gradualmente aos postos as 
alíquotas zeradas nos tributos fe-
derais PIS, COFINS e CIDE”, in-
formou o sindicato, em nota. 

tributos 
Estado estima 
perdas bilionárias na 
arrecadação estadual 

A lei aprovada, que limita a 
cobrança do ICMS de combustí-
veis, energia elétrica, comunicações 
e transporte coletivo, foi motivo de 
bastante polêmica e discussão entre 
o Governo Estadual e governos es-
taduais. O Governo do Paraná, por 
exemplo, era contra essa medida. O 
motivo é que o ICMS é a principal 
fonte de arrecadação do Estado, res-
ponsável por quase 80% dos valores 
em tributos recolhidos pelo Paraná. 
Com essa aprovação, o Estado esti-
ma perdas anuais na casa dos R$ 6 
bilhões em arrecadação. 

PUBLICAÇÃO LEGAL

  
AVISO DE LICITAÇÃO 

 Concorrência n.º 001/2022 
Objeto: Exploração a título de Cessão de Uso de Espaço Físico no Hospital 
Universitário Regional dos Campos Gerais, previamente demarcado pela 

CEDENTE, destinado a comercialização de bebidas não alcoólicas, 

refrigerantes e comestíveis. Valor Mínimo Mensal: R$ 2.000,00. 

Data limite para entrega dos envelopes: 02/08/2022 às 11h00 - Data de 

abertura do certame: 02/08/2022 às 14h15, na Sala de Licitações da Diretoria 

de Material e Patrimônio (BLOCO DA REITORIA), situada na Av. Gen. 

Carlos Cavalcanti, 4748 - Campus Universitário de Uvaranas. Ponta Grossa - 

PR. CEP: 84030-900. 

- Ordenador de Despesa: Ivo Mottin Demiate, cód. 535085 – Pró-Reitor dee 

Assuntos Administrativos. 

O Edital e seus Anexos, podem ser obtidos diretamente no site 

www.uepg.br/licitacao (Licitações Publicadas). 

Ivo Mottin Demiate 

Pró-Reitor de Assuntos Administrativos 

Ponta Grossa, 27 de junho de 2022. 
 

Oportunidades 
para ensinar

O SENAR-PR está com dois editais abertos para 
contratação de pessoas jurídicas para prestação de 
serviços de treinamento de produtores rurais. Mais do 
que uma oportunidade de trabalho e renda, essa é uma 
chance de compartilhar conhecimento, contribuindo 
para o desenvolvimento do meio rural paranaense.

Ao longo do ano foram diversos editais 
convocando diferentes profissionais a fazerem par te 
do quadro de instrutores do SENAR-PR. Dessa vez 
as opor tunidades são nas áreas de Apicultura e 
Turismo Rural.

O edital 06/2022 diz respeito ao credenciamento 

os interessados devem preferencialmente possuir 
formação superior em Engenharia Agronômica, 
Medicina Veterinária ou Zootecnia, além de comprovada 
experiência na área.

Já o edital 05/2022 busca pessoas jurídicas 
para prestação de serviço de treinamento nas 

de empreendimentos”. Vale lembrar que esse 
credenciamento é voltado a pessoas jurídicas, cujos 

Para ter acesso a estes e outros editais do  
SENAR-PR é fácil, acesse o site www.sistemafaep.org.br 
e clique no menu Atuação, depois em SENAR-PR e em 
seguida Editais. 

sistemafaep.org.br


