Nota Paraná - CPF na nota é dinheiro de volta.

Governo entrega cheques a ganhadoras do Nota Paraná
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Todas de Curitiba e todas mulheres. São da Capital as três felizes ganhadoras dos prêmios da Nota
Paraná deste mês de julho. Os cheques, de R$ 50 mil, R$ 30 mil e R$ 20 mil, foram entregues nesta
quinta-feira (18) a três moradoras de Curitiba dos bairros Mossunguê, Hugo Lange e Campo
Comprido. A cobradora de ônibus Vanilda de Fátima Mayer quer aproveitar os R$ 20 mil que ganhou
para colocar em dia todas as contas atrasadas. Sem esconder tanta alegria, não cansa de comentar
que nunca ganhou nada - só um ovo de Páscoa, certa vez - e agora vai arrumar a vida. "Só Jesus
mesmo!", agradeceu, porque concorreu com apenas uma nota, que recebeu ao fazer as compras do
mês com o vale alimentação. As outras felizardas, a arquiteta Flávia Pamplona Hoffmann (R$ 30
mil) e a advogada Juliana Alencar Holetz (R$ 50 mil) ainda não sabem o que fazer, mas pretendem
investir o dinheiro. E, como diz Juliana, é preciso ter o dinheiro na mão para saber o que fazer - "se
não, ainda não é meu". SORTEIOS - Este foi o 44º sorteio realizado desde a criação do programa
Nota Paraná, que devolve 30% do ICMS recolhido pela Receita Estadual ao consumidor que pede
nota fiscal no comércio. O contribuinte acumula créditos, que pode resgatar ou usar no pagamento
do IPVA, e ainda concorre a prêmios em dinheiro. Por outro lado, a nota fiscal é a garantia do
recolhimento do imposto ao Estado e da consequente aplicação dos recursos em saúde, educação
e no bem-estar da população. O programa Nota Paraná já devolveu R$ 1,478 bilhão para mais de
20 milhões de CPFs e R$ 140 milhões para 1,3 mil entidades, que atuam na assistência social,
saúde, defesa e proteção animal, esporte e cultura de todo o Estado. Os sorteios são mensais, mas
em alguns meses os prêmios são maiores - em maio, junho, agosto, outubro e dezembro, os
prêmios principais são de R$ 200 mil, R$ 120 mil e R$ 80 mil. Todos os meses são premiados 250
mil bilhetes, no valor de R$ 2.840.000,00. Nos meses especiais, são entregues R$ 3.140.000,00.
MÚSICA - Na entrega dos cheques, realizada no auditório da Secretaria da Fazenda, em Curitiba,
houve a apresentação de alunos do Instituto Beija Flor, entidade de assistência social de Colombo,
município de Região Metropolitana da capital. A instituição atende 60 crianças e adolescentes com
idades entre 6 e 15 anos e é beneficiada com recursos da Nota Paraná. As crianças fizeram uma
apresentação musical. CADASTRO - Para se cadastrar no Nota Paraná basta acessar o site
www.notaparana.pr.gov.br, clicar na opção "cadastre-se" 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. Para usar a devolução do ICMS para pagar ou abater do IPVA devido, o
interessado deve acessar o portal do Nota Paraná em novembro, para transferir os créditos para
pagamento do IPVA do ano seguinte.
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