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No último sorteio do ano, Nota Paraná premia moradores do interior e da
capital
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A governadora Cida Borghetti entregou nesta sexta-feira (14) os três principais prêmios do 37º
sorteio do Programa Nota Paraná, durante cerimônia realizada na sede da Sanepar, em Curitiba.
A governadora Cida Borghetti entregou nesta sexta-feira (14) os três principais prêmios do 37º
sorteio do Programa Nota Paraná, durante cerimônia realizada na sede da Sanepar, em Curitiba.
Um agricultor do município de Porto Barreiro, uma auxiliar administrativa de Ponta Grossa e um
servidor público federal de Curitiba foram os ganhadores de R$ 200 mil, R$ 120 mil e R$ 80 mil,
respectivamente. Neste sorteio especial de Natal, o valor dos prêmios principais foi multiplicado por
4. Cida disse que o Nota Paraná é um programa importante para o cidadão e para o Estado e que
deve ser mantido e ampliado. Com o Nota Paraná, afirmou, o contribuinte tem a oportunidade de ver
o retorno do seu dinheiro, não só em prêmios e em créditos, mas em melhorias em áreas
prioritárias. &ldquo;Fico feliz em ver a emoção dos ganhadores deste mês, toda alegria em poder
ajudar suas famílias neste Natal&rdquo;, disse a governadora. Para a coordenadora do Nota
Paraná, Marta Gambini, o programa vai continuar porque é um sucesso e só cresce. &ldquo;Foi
muito emocionante essa edição de Natal do Nota Paraná. Sempre cantamos com a presença e o
apoio da nossa governadora que valoriza essa iniciativa O Nota Paraná tem sido um sucesso, tem
combatido a sonegação fiscal, além de ajudar as entidades e a cada dia ganha mais força
ainda&rdquo;, disse. PAI, TÔ RICO &ndash; Para o agricultor Josmar Daniel Lorete, de 22 anos,
morador do pequeno município de Porto Barreiro, na região centro sul do Paraná, a primeira ligação
que recebeu, informando que ganhou o prêmio principal do Nota Paraná, foi tratada com extrema
desconfiança. &ldquo;Quando me ligaram fiquei meio com o pé atrás e até levei na brincadeira. Não
acreditei. Até hoje só ganhei um boné em sorteio&rdquo;, brinca. Somente depois de conferir o
bilhete no aplicativo e pedir conselhos de irmã é que o agricultor passou a acreditar e comemorou
na primeira ligação para os pais: &ldquo;pai, tô rico e não é primeiro de abril&rdquo;, festejou. A
celebração pela conquista do agora ilustre morador da pequena cidade de apenas 3,6 mil habitantes
mereceu, inclusive, os cumprimentos da prefeita, que fez questão de parabenizar Josimar, que foi
seu aluno no ensino médio. Sobre os planos para o prêmio, o jovem, que é casado, tem um filho
pequeno e trabalha na propriedade dos pais, afirma que pretende realizar um antigo sonho e
comprar a casa própria. &ldquo;O que sobrar será para o futuro da minha família&rdquo;, diz.
NEGÓCIO PRÓPRIO &ndash; O valor de R$ 120 mil conquistado pela auxiliar administrativa Ana
Carla Dos Santos, de 27 anos, moradora de Ponta Grossa, deve ajudar na concretização de um
antigo sonho dela e do marido de abrir o próprio negócio. Quando foi informada da premiação do
Nota Paraná, a família se mostrou desconfiada e demorou para acreditar. &ldquo;Até agora não caiu
a ficha&rdquo;, diz. Para ela, o programa sempre valeu muito a pena pelos resgates dos créditos
nas compras efetuadas e agora, mais do que nunca, com a conquista de um valor mais expressivo.
&ldquo;Agora vou incentivar os outros familiares&rdquo;, diz. PRESENTE DE ANIVERSÁRIO
&ndash; O servidor público federal Rubens de Moura Rezende Filho, de 52 anos, teve um motivo
dobrado para comemorar o prêmio de R$ 80 mil. Dia 10 de dezembro, data do sorteio, foi também o
seu aniversário. Em razão da data festiva, ao receber a primeira ligação informando que havia sido
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contemplado, Rubens achou que se tratava de um trote dos colegas de trabalho e não acreditou.
&ldquo;Só depois que foram confrontando os meus dados é que comecei a acreditar. Nunca recebi
um presente tão bom de aniversário&rdquo;, comemora. Sobre os planos para o dinheiro, o servidor
diz que pretende pagar algumas dívidas e guardar o restante do valor. VALORES DISTRIBUÍDOS
&ndash; Até dezembro deste ano, o Programa Nota Paraná já disponibilizou mais de R$ 1,2 bilhão
em créditos e prêmios aos contribuintes de todo o Estado. Já são mais de 2,4 milhões de cidadãos
cadastrados. Deste valor, foram repassados R$ 107 milhões para as 1.259 entidades beneficentes
cadastradas. São contempladas instituições das áreas de assistência social, saúde, defesa e
proteção animal, desportes e cultura de todas as regiões do Paraná. COMO SE CADASTRAR? Para se cadastrar no Nota Paraná basta acessar o site www.notaparana.pr.gov.br, clicar na opção
&ldquo;cadastre-se&rdquo; e preencher os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome
completo, CEP e endereço para criação da senha pessoal. Para participar dos sorteios é preciso
fazer adesão no site. Toda primeira compra no mês gera um bilhete ao participante do programa
para os sorteios mensais, independentemente do valor. Depois, cada R$ 50 em notas fiscais dá
direito a um novo bilhete, com validade apenas para o sorteio do seu respectivo período. Os valores
dos prêmios dos sorteios e os créditos devolvidos poderão ser utilizados para abatimento do valor
do IPVA ou para depósito em conta bancária do premiado. Os prêmios mensais são de R$ 50 mil,
R$ 30 mil, R$ 20 mil, R$ 1 mil, R$ 250, R$ 50, R$ 20 e R$ 10. Nos sorteios especiais, realizados em
meses com datas comemorativas (maio, junho, agosto, outubro e dezembro) o valor dos três
prêmios principais é multiplicado por quatro, chegando a R$ 200 mil, R$ 120 mil e R$ 80 mil.
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