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Os ganhadores dos três principais prêmios do 39º sorteio do Nota Paraná receberam os cheques
nesta quinta-feira (21), durante cerimônia realizada na Secretaria da Fazenda do Paraná.
Os ganhadores dos três principais prêmios do 39º sorteio do Nota Paraná receberam os cheques
nesta quinta-feira (21), durante cerimônia realizada na Secretaria da Fazenda do Paraná. Os valores
de R$ 50 mil, R$ 30 mil e R$ 20 mil foram recebidos pelos consumidores, moradores das cidades de
Curitiba, Maringá e Pato Branco, respectivamente. De acordo com a coordenadora do Programa
Nota Paraná, Marta Gambini, os números do programa vem crescendo dia a dia. &ldquo;Em breve o
programa vai atingir a marca de 2,5 milhões de cadastros e esse número será comemorado&rdquo;,
diz. Vem crescendo também a quantidade de pessoas que pedem o CPF na nota, a quantidade de
bilhetes gerados e a adesão aos sorteios. &ldquo;Assim como mostra o Devolutômetro, que não
para de girar, cada vez mais as pessoas acreditam que serão contempladas com créditos e prêmios
do Nota Paraná&rdquo;. CASA NA PRAIA &ndash; Para a professora da rede privada de ensino,
Tânia Alves de Lima, de 53 anos, ganhar um dos principais prêmios do Nota Paraná era uma
questão de tempo. Participante assídua do programa, a moradora de Curitiba nunca deixou de
acreditar que um dia seria contemplada. &ldquo;No último mês, ao realizar compras em um
supermercado, comentei com a minha sogra que estava colocando CPF em todas as notas para
&ldquo;perseguir&rdquo; um dos principais prêmios. Por sorte deu certo&rdquo;, diz a professora. O
valor inesperado foi comemorado ainda no trabalho. Ao receber a ligação informando que havia sido
contemplada, Tânia deu um grito que chamou a atenção dos colegas. &ldquo;Parei uma reunião do
trabalho com os berros de alegria&rdquo;, relembra. Sobre os planos para o dinheiro, Tânia garante
que deve usar o valor para dar entrada na compra de uma casa no litoral paranaense. CARRO
QUITADO &ndash; Quanto o gerente bancário Cláudio Massami Koga, de 54 anos, trocou de carro,
em meados de outubro, não poderia imaginar que, meses depois, a aquisição iria lhe ajudar a
ganhar um dos principais prêmios do Nota Paraná. A troca garantiu um grande número de bilhetes
ao morador de Maringá, que foi sorteado com o valor de R$ 30 mil. &ldquo;Reativei o meu cadastro
no Nota Paraná há pouco tempo, menos de um ano, e jamais pensei em ganhar um prêmio
desses&rdquo;, diz. O valor, segundo Koga, deve ser usado para pagar o carro novo.
&ldquo;Pedindo o CPF, estamos colaborando na fiscalização dos sonegadores e, por mais que
muitas vezes o valor do resgate dos créditos não seja tão alto, estamos gerando bilhetes para
concorrer aos prêmios principais&rdquo;, afirma. SOU UM DOS GANHADORES &ndash; O
comerciante Roberto Sabbi, de 62 anos, sempre teve o hábito de pedir o CPF na Nota. Atuando
também na área da construção civil, o morador de Pato Branco sempre teve um bom retorno de
créditos em razão das compras de material para as obras que realiza. Ao receber a ligação
informando que havia sido sorteado com o valor de R$ 20 mil, a primeira impressão foi de que
estava sendo vítima de um golpe. Ao confirmar os dados do sorteio no computador, Sabbi ficou
aliviado, sendo inclusive um dos defensores do programa nos locais por onde passa. &ldquo;Ao
pedir CPF em um posto de combustíveis, o gerente questionou se os sorteios eram para valer e eu
me apresentei, dizendo que ele estava conversando com um dos ganhadores&rdquo;, sorri. Sobre
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os planos para o dinheiro, o comerciante diz que irá pagar parte das dívidas contraídas com as
construções que realiza. CRÉDITOS LIBERADOS &ndash; No mês de fevereiro foram liberados R$
38,6 milhões em créditos do programa Nota Paraná para 5,2 milhões de contribuintes. O montante
se refere às 43,8 milhões de notas fiscais emitidas para quem pediu o CPF nas compras de
novembro de 2018. Desde o início do programa, em agosto de 2015, já foi devolvido R$ 1,28 bilhão
&ndash; entre créditos e prêmios. Os créditos têm validade de 1 ano para serem resgatados.
DOAÇÕES &ndash; Dos R$ 38,6 milhões de créditos liberados em fevereiro, R$ 4,1 milhões foram
destinados para 1.193 entidades de assistência social, saúde, defesa animal, esporte e cultura, que
receberam 15,2 milhões de notas fiscais doadas. Há três formas para doar os créditos: pelo site do
programa, pelo aplicativo Nota Paraná ou depositando a nota fiscal em urnas disponibilizadas pelas
entidades nos estabelecimentos comerciais. 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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