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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
24/01/19................................. R$ 69,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
24/01/19.................................R$ 29,50

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
24/01/19................................. R$ 48,50

Fonte: Deral/Seab

Pagamento do IPVA 2019 começa nesta quinta-feira

 Os proprietá-
rios de veículos em-
placados no Paraná 
devem ficar atentos ao 
prazo para início do 
pagamento do Impos-
to sobre a Propriedade 
de Veículos Automo-
tores (IPVA) 2019. A 
data para pagamento 
do tributo à vista, com 
um desconto de 3%, 
começa nesta quin-
ta-feira (24). Também 
nesta quinta deve ser 
paga a primeira cota 
do imposto para os 
veículos com placas 
de final 1 e 2. Quem 
optar pelo pagamento 
em três cotas não terá 

direito ao desconto.
 Os demais ven-
cimentos da primeira 
cota ocorrem entre 24 
e 30 de janeiro. Já o 
pagamento da segun-
da deverá ser realiza-
do entre 21 e 27 de 
fevereiro e a terceira e 
última cota deverá ser 
quitada entre 21 e 27 
de março de 2019, de 
acordo com os núme-
ros finais das placas

Confira a tabela.
 Neste ano, os 
contribuintes tiveram 
um prazo maior para 
efetuar o pagamento 
à vista do IPVA 2019 
e aproveitar o descon-

to. Em 2018, 23% dos 
proprietários de veí-
culos emplacados no 
Paraná optaram pelo 
pagamento à vista.
 Atualmente, o 
Paraná conta com uma 
frota de 4,3 milhões 
de veículos tributa-
dos e outros 2,6 mi-
lhões não tributados. A 
maior parte deles terá 
a alíquota de 3,5%. 
Ônibus, caminhões, 
veículos de carga, de 
aluguel ou que usam 
gás GNV pagam 1%. A 
expectativa de arreca-
dação com o IPVA lan-
çado para o exercício 
de 2019 chega a R$ 

3,4 bilhões.
 Há imunidade 
para veículos de pro-
priedade da União, 
estados e municípios, 
além de isenção para 
táxi, ônibus de trans-
porte urbano, para 
deficientes, veículos 
destinados ao trans-
porte escolar e que 
foram fabricados há 
mais de 20 anos (an-
tes de 1999).

MUDANÇA NO 
PAGAMENTO 

 Neste exercí-
cio, os contribuintes 
receberam em casa 
uma única correspon-
dência, contendo a 
Guia de Recolhimen-
to para pagamento do 
IPVA 2019 em cota 
única, à vista. Quem 
optar por parcelar o 
IPVA em três cotas 
deve entrar no Portal 
da Secretaria da Fa-
zenda e imprimir as 
guias de recolhimento.
 O pagamento 
com a Guia de Reco-
lhimento ou com so-
mente o número do 
Renavam só pode ser 
feito nos bancos cre-
denciados - Banco 
do Brasil, Bancoob, 
Bradesco, Itaú, Ren-
dimento, Santander e 
Sicredi.

 O contribuinte 
também pode pagar 
com a Ficha de Com-
pensação em qualquer 
banco, que pode ser 
obtida no Portal da Se-
cretaria da Fazenda.
IPVA MAIS BARATO 

EM 2019 
 Os proprietá-
rios de veículos usa-
dos emplacados no 
Paraná pagarão, em 
média, 3,8% a menos 
no IPVA de 2019. Uma 
pesquisa de mercado 
feita pela Fundação 
Instituto de Pesquisas 
Econômicas (Fipe), 
que referencia o cál-
culo do imposto, apon-
tou a desvalorização. 
O valor da redução 
pode ser ainda maior, 
dependendo da mar-
ca, ano de fabricação 
e modelo do veículo 
emplacado no Estado.

INADIMPLÊNCIA 
 Con t r i bu in tes 
que possuem pendên-
cias relativas ao pa-
gamento de IPVA se-
rão inscritos no Cadin 
(Cadastro Informativo 
Estadual) e terão res-
trições no relaciona-
mento com o governo, 
o que inclui o bloqueio 
de créditos e prêmios 
do programa Nota Pa-
raná.

 Os contribuin-
tes que não pagarem 
o imposto nos prazos 
definidos pela legisla-
ção terão ainda multa 
de até 10% e os valo-
res sofrerão acréscimo 
de juros.
 Os veículos 
que estiverem com 
débitos do IPVA não 
receberão o licencia-
mento anual emitido 
pelo Detran/PR e ficam 
impedidos de transi-
tar nas vias públicas, 
sob risco de retenção 
e aplicação de multas 
pelas autoridades de 
trânsito. Além disso, 
débito não quitado no 
exercício é passível 
de inscrição em Dívida 
Ativa.
 A inadimplên-
cia também impede a 
transferência de pro-
priedade do veículo e 
insere o contribuinte 
na condição de deve-
dor de tributos, res-
tringindo a obtenção 
de Certidão Negativa 
de Débitos Tributá-
rios.

DESTINAÇÃO DOS 
RECURSOS 

 Toda a arreca-
dação do IPVA é dividi-
da entre Estado (50%) 
e os municípios onde 
o veículo foi registrado 

(50%). Esses recursos 
são repassados dire-
tamente às cidades e 
aplicados prioritaria-
mente nas áreas da 
saúde, educação e se-
gurança pública, o que 
reforça a importância 
do tributo ser quitado 
dentro do prazo vigen-
te, garantindo assim 
serviços de qualidade 
à população.

NOTA PARANÁ 
 No ano passa-
do, 127.664 proprie-
tários de veículos uti-
lizaram os créditos do 
Nota Paraná para qui-
tar ou reduzir o valor 
do IPVA 2019, ocasio-
nando uma economia 
de mais de R$ 15,5 mi-
lhões aos bolsos dos 
contribuintes, valor 
17,3% maior do que o 
registrado no ano an-
terior.
 Os contribuin-
tes que, mesmo trans-
ferindo os créditos do 
Nota Paraná, não con-
seguiram quitar o IPVA 
2019, receberam a 
Guia de Recolhimento 
com a diferença, que 
também poderá ser 
quitada à vista até 24 
de janeiro, aproveitan-
do o desconto de 3%, 
ou dividida em três co-
tas, sem o desconto.

Sanepar vai avançar e ficar cada vez mais próxima das pessoas
 O governador 
Carlos Massa Ratinho 
Junior airmou nesta 
quarta-feira (23), na so-
lenidade de comemo-
ração pelos 56 anos da 
Sanepar e de posse da 
nova diretoria, que a mis-
são da empresa é avan-
çar em oferta de água e 
sistema de esgoto, che-
gando a localidades que 
ainda não contam com 
estes serviços.
 “Nesses 56 
anos, a Sanepar e seus 
colaboradores izeram 
muito pelo Estado. A em-
presa tem uma importân-
cia muito grande para o 
desenvolvimento do Pa-
raná. Nosso compromis-
so agora é avançar ainda 
mais e fazer com que a 
Companhia ique cada 
vez mais próxima das 
pessoas, em especial 
das que mais precisam 
ter água de qualidade e 
esgoto tratado”, airmou 
Ratinho Junior. “Essa é 
a nossa missão, avançar 
e atender o máximo de 

pessoas”, ressaltou.
 Tomaram posse 
o novo diretor-presiden-
te, Cláudio Stabile, e os 
diretores Joel de Jesus 
Macedo (Investimento), 
Priscila Marchini Bru-
netta (Administrativo), 
Andrei de Oliveira Rech 
(Jurídica) e Paulo Alber-
to Dedavid (Operações). 
“Nomeamos uma direto-
ria extremamente técni-
ca e acabamos com as 
indicações políticas da 
Sanepar. E isso já deu 
resultado, com recorde 
na bolsa de valores de 
São Paulo”, disse o go-
vernador.
 A Sanepar, des-
tacou Ratinho Junior, 
tem aprovado na Caixa 
Econômica Federal R$ 
2,5 bilhões para investi-
mentos em 136 projetos. 
“A nova diretoria tem a 
missão e a responsabili-
dade de preparar todos 
esses projetos para que 
a gente possa fazer as 
obras necessárias”, dis-
se ele.

 “Vamos ter que 
modernizar algumas re-
giões e cidades, ampliar 
a capacidade de trata-
mento da água. Mas, em 
especial, nosso objetivo 
é ampliar a rede de es-
goto. Não dá para existir 
ainda regiões no Estado 
onde crianças têm que 
brincar com esgoto”, air-
mou. Hoje, a Sanepar 
está presente em 345 
municípios paranaenses.
FOCO NAS PESSOAS 

 Com um dos 
melhores indicadores do 
País, a Sanepar atende 
hoje 74% da população 
paranaense com coleta 
e tratamento de esgoto. 
Em seu discurso de pos-
se, o diretor-presidente 
Cláudio Stabile destacou 
que a missão do poder 
público é trabalhar para 
transformar a vida das 
pessoas, principalmente 
das que mais precisam. 
“Nas funções que exerci, 
sempre atuei com irme-
za, sem perder o foco 
nas pessoas. Esta será a 

prioridade da Sanepar”, 
disse.

RESÍDUOS 
 Segundo o go-
vernador, outra área a 
ser trabalhada com ênfa-
se é a de resíduos sóli-
dos. “Vamos atuar muito 
para a Sanepar poder 
colaborar e acabar com 
os lixões. O Paraná ain-
da tem 40% de cidades 
com lixões a céu aberto. 
A companhia vai colabo-
rar para fazer do Estado 
o primeiro do Brasil a ser 
livre de lixão a céu aber-
to.”

CORTAR DESPESAS 
 O governador 
reairmou a estratégia 
de sua gestão, de re-
duzir gastos públicos e 
ampliar a capacidade de 
investimento do Estado. 
“Isso signiica tomar ati-
tudes difíceis, como cor-
tar mordomias, reduzir o 
número de secretarias, 
fazer com que possamos 
mais com menos, rever 
contratos, fazer auditoria 
na folha de pagamento.   

O dinheiro público deve 
ser racionalizado e tra-
tado com respeito”, air-
mou.

HOMENAGEM 
 Na solenidade, 
que contou com a apre-
sentação do Coral Sane-
par, a colaboradora mais 
antiga da empresa em 
atividade, Sandra Maria 
dos Santos Bem, com 
44 anos de serviço, foi 
homenageada como re-
presentante dos empre-
gados. “Este dia 23 tam-
bém é o nosso dia, dos 
empregados, de cada um 
que faz parte deste time. 
Cada um, dentro de sua 
função, contribui para os 
resultados. Hoje é dia de 
celebrar”, disse Sandra.

PRESENÇAS 
 Participaram da 
solenidade o vice-go-
vernador Darci Piana; o 
chefe da Casa Civil, Guto 
Silva; o secretário de Es-
tado de Desenvolvimento 
Urbano, João Carlos Orte-
ga; o presidente da Copel, 
Daniel Pimentel Slaviero; 

o chefe do gabinete militar 
da Governadoria, major 
Welby Pereira Sales; o 
controlador-geral do Esta-
do, Raul Siqueira; o dire-
tor-presidente do BRDE, 
Wilson Bley; o presidente 
da Cohapar, Jorge Lange; 
o diretor regional da Caixa 
Econômica Federal, Elcio 
de Lara; o líder do gover-
no na Assembleia, depu-
tado estadual Hussein 
Bakri; o vice-prefeito de 
Curitiba, Eduardo Pimen-
tel; o deputado federal 
Luizão Goulart; os depu-

tados estaduais Michele 
Caputo Neto, Tiago Ama-
ral, Rubens Recalcatti, 
Marcel Micheletto, Elio 
Rusch, Wilmar Reichem-
bach, soldado Adriano 
José, Paulo Roberto da 
Costa (Galo), Emerson 
Bacil e Nelson Justus; o 
vereador Felipe Braga 
Côrtes, a presidente do 
Conselho de Administra-
ção da Sanepar, Márcia 
Carla Pereira Ribeiro; 
prefeitos, deputados, ge-
rentes e funcionários da 
Sanepar.


