Secretaria da Fazenda -

Nota Paraná desperta interesse na Operação Verão Maior
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A van do programa Nota Paraná, que participa da Operação Verão Maior do Governo do Estado no
Litoral, atendeu 300 pessoas em apenas cinco dias de atuação. Desde o dia 2 deste mês, instalado
na Praia Central de Guaratuba, o espaço foi utilizado, na maioria dos casos, por pessoas que
mudaram o endereço eletrônico e não conseguem mais acessar o site do programa.
A van do programa Nota Paraná, que participa da Operação Verão Maior do Governo do Estado no
Litoral, atendeu 300 pessoas em apenas cinco dias de atuação. Desde o dia 2 deste mês, instalado
na Praia Central de Guaratuba, o espaço foi utilizado, na maioria dos casos, por pessoas que
mudaram o endereço eletrônico e não conseguem mais acessar o site do programa. O Nota
Paraná é um programa da Secretaria da Fazenda que devolve parte do ICMS ao contribuinte que
pede nota fiscal. Além de poder resgatar os créditos acumulados ou usá-los para pagar o IPVA, as
pessoas também participam de sorteios. A partir de março, os prêmios passam a ser de R$ 1 milhão
a cada mês e mais dois de R$ 200 mil; 100 de R$ 10 mil e ainda 40 mil prêmios de R$ 10,00.
ITINERANTE - Este é o quarto ano que a van do Nota Paraná vai ao Litoral para receber moradores
e veranistas com interesse em fazer o cadastro, obter o cartão do programa, receber orientações ou
inteirar-se das novidades do programa. Os serviços e o atendimento são gratuitos e estão
disponíveis diariamente a partir das 14 horas. A ação será realizada até o dia 6 de fevereiro. A
ideia, de acordo com o coordenador do Nota Paraná no Litoral, Denilson Cesar Silva, é levar o
serviço também para as praias de Matinhos e Caiobá. As datas ainda não foram definidas.
Durante o ano, desde 2015, a van percorre diversas localidades e, segundo o coordenador, já foram
atendidos mais de 100 mil paranaenses. Somente na última temporada de verão, cerca de 4 mil
pessoas buscaram atendimento. &ldquo;No verão passado, estivemos aqui somente nos fins de
semana e fomos muito procurados. Por isso, nesta temporada, os atendimentos ocorrerão também
em dias da semana&rdquo;, informa Silva. Pedindo o CPF na nota fiscal, o cidadão ajuda a
combater a concorrência desleal o comércio, a sonegação de impostos e, ainda, a reduzir a carga
tributária. APLICATIVO - O aplicativo do Nota Paraná permite acompanhar as notas fiscais
emitidas no CPF cadastrado, assim como o saldo e o extrato da conta. É possível efetuar resgates
para conta bancária ou poupança e transferir o crédito para o pagamento do IPVA. Reclamações,
denúncias com geolocalização e consulta de bilhetes e de prêmios recebidos também podem ser
feitos pelo programa, que está disponível para as plataformas iOS (na AppStore) e Android (no
Google Play), gratuitamente.
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