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Neste mês de março, o programa de cidadania fiscal bateu um novo recorde. Entre créditos e
prêmios, foram devolvidos aos contribuintes paranaenses cerca de R$ 65 milhões.
Os ganhadores dos três principais prêmios do Nota Paraná receberam os valores durante a 40ª
cerimônia de premiação realizada nesta quinta-feira (21) na Secretaria de Estado de Fazenda, em
Curitiba. Uma moradora de Maringá e dois moradores de Curitiba receberam os valores de R$ 50
mil, R$ 30 mil e R$ 20 mil. Neste mês de março, o programa de cidadania fiscal bateu um novo
recorde. Entre créditos e prêmios, foram devolvidos aos contribuintes paranaenses cerca de R$ 65
milhões. Para a coordenadora do Nota Paraná, Marta Gambini, o mês do consumidor está sendo
muito especial, pois mais consumidores estão pedindo o CPF nas notas fiscais, efetuando o
cadastrando, participando dos sorteios e recebendo parte do imposto que pagaram na compra.
&ldquo;O programa Nota Paraná traz muita vantagem para o consumidor, para os lojistas, para as
entidades e para o Estado. Todos ganham, ninguém perde&rdquo;, diz. Desde o início do programa,
em agosto de 2015, já foi devolvido mais de R$ 1,3 bilhão &ndash; entre créditos e prêmios. A
cerimônia contou com a presença da diretora geral do Procon-PR, Claudia Silvano, que falou sobre
a importância para o consumidor exigir o CPF na nota. &ldquo;Sempre aconselhamos o consumidor
a pedir a Nota Fiscal, porque quem pede a nota está sendo cidadão, evitando a sonegação. E o
dinheiro arrecadado quando se evita a sonegação se reverte em favor da própria sociedade&rdquo;.
Cada contribuinte cadastrado pode consultar o valor liberado no site www.notaparana.pr.gov.br. O
resgate pode ser feito através de transferência para conta bancária, com valor mínimo de R$ 25, ou
abatimento no Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2020. Esta opção
estará disponível apenas de 1º a 30 de novembro de 2019. Os créditos têm validade de um ano.
FELICIDADE EM FAMÍLIA: A gerente administrativa Fabiane Ferreira, de 43 anos, não esconde a
felicidade de quem foi contemplada com o maior prêmio do mês de março do Nota Paraná, no valor
de R$ 50 mil. A curitibana, que atualmente mora em Maringá, garante que a emoção foi
compartilhada em família. &ldquo;Nunca vi meu filho sorrir tanto na vida dele&rdquo;, sorri.
&ldquo;Não tem como não ficar feliz com um dinheiro surpresa assim&rdquo;. Ao receber a ligação
informando que havia ganhado, ela inicialmente agiu com desconfiança e só foi ter a certeza de que
não se tratava de um trote ao conferir os dados no site do programa. Sobre os planos para o
dinheiro, ela diz que deverá quitar um empréstimo e aplicar o restante. DÍVIDAS ZERADAS: Para a
professora de educação física Vanessa Fronza da Silva, de 24 anos, o segundo prêmio do Nota
Paraná, no valor de R$ 30 mil, deve ajudar para que a jovem, moradora da capital, possa iniciar o
ano com todas as dívidas quitadas. &ldquo;Vou pagar meu carro e minha guitarra. Com esse
dinheiro quito todas as minhas contas e graças a Deus vou começar o ano zerada de
débitos&rdquo;, diz. De acordo com a jovem, pedir CPF na nota tornou-se um hábito na vida da
família. &ldquo;Quando saímos todos é uma &ldquo;briga&rdquo; para saber no CPF de quem
colocaremos as compras&rdquo;. PÉ DE MEIA: No dia em que ficou sabendo que havia sido
contemplado com o terceiro maior prêmio do Nota Paraná, no valor de R$ 20 mil, o servidor público
Rodrigo Sperandio Cruz, de 35 anos, teve a notícia de que o carro, que estava na oficina mecânica,
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teria uma conta salgada para ser paga. &ldquo;Foi inesperado. Pela manhã recebi a notícia do gasto
inesperado. Já na tarde recebi a ligação falando que tinha sido contemplado&rdquo;, comemora.
Segundo ele, além de pagar a conta da oficina, o dinheiro será investido. &ldquo;Tem que aproveitar
quando entra uma grana extra pra fazer o pé de meia. Nunca sabe o que vai acontecer lá na
frente&rdquo;, afirma. 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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