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O valor, que inclui créditos e prêmios disponibilizados a contribuintes e instituições sem fins
lucrativos, será alcançado na madrugada deste sábado (07), quando o devolutômetro registrará a
nova cifra. O programa já conta com 2,1 milhões de pessoas cadastradas.
O Programa Nota Paraná atinge a marca de R$ 900 milhões em recursos liberados aos
participantes. O valor, que inclui créditos e prêmios disponibilizados a contribuintes e instituições
sem fins lucrativos, será alcançado na madrugada deste sábado (07), quando o devolutômetro
registrará a nova cifra. Para a coordenadora do programa de cidadania fiscal, Marta Gambini, o
número reflete a mudança de hábito do consumidor, que passou a exigir a nota fiscal nas compras
de varejo. &ldquo;Nos eventos que participamos é compensador ver a reação do consumidor ao
consultar seus créditos.&rdquo;, diz. O Nota Paraná devolve aos participantes 30% do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) recolhido pelos varejistas. E todos os meses
são sorteados 250 mil prêmios em dinheiro. O programa já conta com 2,1 milhões de pessoas
cadastradas e também beneficia instituições sem fins lucrativos das áreas de assistência social,
saúde, defesa e proteção animal, esporte e cultura. Desde o início do programa já foram destinados
R$ 65,7 milhões para 1.156 entidades cadastradas. BILHETES &ndash; O Nota Paraná está
batendo um novo recorde também no número de participantes nos sorteios. Foram gerados mais de
74 milhões de bilhetes para 1,486 milhões de participantes no 29º sorteio, que sem 09 de abril. 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. Toda primeira compra feita 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 datas comemorativas, 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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