
PRAZO DE PAGAMENTO
À VISTA (com bonificação de 3%)

FINAL DE PLACA / VENCIMENTO:

PARCELADO (sem bonificação)

FINAL DE PLACA / VENCIMENTO

1 e 2 / 17/01 - 17/02 - 17/03 - 18/04 - 17/05
3 e 4 / 18/01 - 18/02 - 18/03 - 19/04 - 18/05
5 e 6 / 19/01 - 21/02 - 21/03 - 20/04 - 19/05
7 e 8 / 20/01 - 22/02 - 22/03 - 22/04 - 20/05
9 e 0 / 21/01 - 23/02 - 23/03 - 25/04 - 23/05

SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
11/01/22..................R$ 168,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
11/01/22..................R$ 89,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
11/01/22..................R$ 90,00

Fonte: Seab/Deral/DEB
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• O dia está começando com chuvas 
fracas e isoladas, principalmente nas 
regiões do Norte Pioneiro. Entre o 
Sudoeste, Oeste e Noroeste, o sol 
já predomina com temperaturas em 
elevação.
Mínima:  17°C em Curitiba
Máxima: 26°C em Londrina
Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

No Paraná, pagamento do IPVA poderá ser feito 
via PIX em qualquer banco

 O calendário de 
pagamento do Imposto 
sobre Propriedade de Veí-
culos Automotores (IPVA) 
começa no dia 17 de ja-
neiro e, neste ano, o con-
tribuinte poderá pagar a 
guia via PIX, no banco de 
sua preferência - inclusive 
os digitais - por meio de 
um QRCode. Antes, só era 
possível pagar um boleto 
com código de barras, ex-
clusivamente no Banco do 
Brasil.
 A nova opção tem 
como objetivo facilitar a 
vida dos contribuintes, que 
enfrentaram algumas di-
ficuldades para realizar a 
transação, principalmente 
durante a pandemia.
 O  p a g a m e n t o 
pode ser feito em duas 
modalidades: à vista com 
desconto de 3%, ou par-
celado em 5 vezes sem 
juros, emitindo a guia com 
vencimentos em janeiro, 
fevereiro, março, abril e 
maio. Para veículos adqui-
ridos em anos anteriores a 
2022, a cobrança se inicia 
em janeiro, e a alíquota é 
de 3,5% ou 1% do valor do 
veículo.

COMO PAGAR
 Para efetuar o pa-
gamento na nova modali-
dade, basta o contribuinte 
abrir o aplicativo do seu 
banco, escolher a opção 

e imunidade, regulariza-
ção de débitos e revisão 
do valor venal, além de 
receber atendimentos pelo 
Serviço de Atendimento ao 
Cidadão.
PAGAMENTO NO CRÉ-

DITO
 Ainda em 2022, 
também será possível pa-
gar a guia pelo cartão de 
crédito. A nova modalidade 
está passando por ajustes 
finais e, em breve, estará 
disponível. Essa é mais 
uma novidade dentro da 
política de modernização 
do IPVA no Paraná, que 
incluiu o aumento no par-
celamento para cinco ve-
zes; até o ano passado, o 
parcelamento máximo era 
de três meses.

SOBRE O IPVA
 O Estado destina 
50% do valor arrecadado 
com o IPVA para o municí-
pio de emplacamento do 
veículo. Sua arrecadação 
é utilizada para custear 
investimentos públicos 
como educação, saúde, 
segurança e transporte. A 
quitação do IPVA também 
é requisito obrigatório para 
emissão do certificado de 
licenciamento de veículo 
pelo Detran/PR.

Fonte: Agência de Notícias 
do Estado do Paraná.

em que é possível pa-
gar um débito com PIX e 
apontar a câmera do ce-
lular para o QR Code, que 
estará no canto superior 
direito do documento.

CONSULTA
 Desde 2020, os 
contribuintes não rece-
bem mais o boleto em 
casa para pagar o IPVA, 
nem qualquer outro tipo 
de correspondência. Para 
emitir a guia, é preciso 
acessar esse SITE (oficial 
da Secretaria de Estado 
da Fazenda). Será neces-
sário inserir o número do 
Renavam, que consta no 
Certificado de Registro e 
Licenciamento de Veícu-
los (CRLV). A emissão já 
está disponível desde o dia 
4 de janeiro, pelo Portal do 
IPVA.

CAIXAS
 Com o número 
do Renavam, também é 
possível pagar o imposto 
diretamente nos caixas 
ou canais de atendimento 
de sete bancos credencia-
dos: Banco do Brasil, Itaú, 
Santander, Bradesco, Si-
credi, Banco Rendimento 
e Bancoop.
 Pela página da 
Secretaria de Estado da 
Fazenda o contribuinte 
também tem acesso a 
outros serviços do IPVA, 
como pedidos de isenção 

Foto: Geraldo Bubniak/AEN

1 e 2 / 17/01  3 e 4 / 18/01
5 e 6 / 19/01  7 e 8 / 20/01
       9 e 0 / 21/01

PCPR amplia serviços da 2ª Via Fácil do RG e cidadão 
pode atualizar dados pela internet

 A Polícia Civil do 
Paraná (PCPR) ampliou o 
serviço da 2ª Via Fácil do 
Registro Geral (RG) e ofe-
rece ainda mais facilidade 
ao cidadão a partir desta 
terça-feira (11). O novo 
sistema, desenvolvido em 
parceria com a Celepar, 
permite ao cidadão alterar 
fotografia, assinatura e 
dados biográficos do do-
cumento, tais como nome, 
sobrenome e filiação, de 
forma totalmente online. 
 Para solicitar a 
emissão da 2ª Via Fácil a 
população poderá utilizar 
o aparelho celular, tablet 
ou computador. O sistema 
está hospedado na página 
www.policiacivil.pr.gov.br, 
na aba “documentos”, ou 
diretamente neste link.
 Os documentos a 

serem anexados deverão 
estar no formato .pdf ou 
.jpeg com tamanho máxi-
mo de cinco megabytes. 
Já a fotografia deverá ser 
encaminhada em forma-
do .jpeg e com tamanho 
máximo de cinco mega-
bytes. O serviço é intuitivo 
e apontará alterações que 
precisarão ser feitas, caso 
os arquivos estejam fora 
do padrão.
 A solicitação de 
uma nova via do RG pode 
ser feita por pessoas que 
já possuam o documen-
to no Paraná. O serviço 
de reimpressão da 2ª Via 
Fácil, sem alteração de 
dados e foto, continua ati-
vo. A população também 
continuará a ter disponível 
o serviço com alteração 
apenas da fotografia. 

 Pessoas que te-
nham atualizado recente-
mente a foto e outros da-
dos no sistema do Detran 
podem fazer o pedido de 
reimpressão do RG, já que 
a integração dos dados é 
feita de forma automática.

COMODIDADE
 O pedido remoto 
do RG oferece ao cidadão 
comodidade, segurança e 
economia. A ida a um dos 
postos do identificação 
será necessária somente 
para a retirada do docu-
mento. 

BALANÇO
 Em 2021 a PCPR 
emitiu 19% mais segundas 
vias de RG na modalidade 
online do que no ano an-
terior. Enquanto em 2020 
foram geradas cerca de 
100 mil segundas vias, no 

ano passado o número passou para cerca de 119 mil. O pedido do documento pela 
internet é a forma mais fácil de obter o RG em caso de perda.

Fonte: Agência de Notícias do Estado do Paraná. Foto: PCPR

Polícia Penal recebe 20 novas viaturas para fortalecer 
atuação no Estado

 A Secretaria da 
Segurança Pública entre-
gou nesta segunda-feira 
(10) 20 novas viaturas des-
caracterizadas ao Depar-

Polícia Penal recebe 20 novas viaturas para fortalecer atuação 
no estado - Curitiba, 10/01/2022
Foto: SESP-PARANÁ

tamento de Polícia Penal 
(Deppen) para incremen-
tar a gestão do sistema 
penitenciário do Estado 
para deslocamentos e ser-

viços da área. Os veículos 
foram adquiridos por meio 
de pregão eletrônico pela 
Secretaria no valor total de 
R$ 1.502.682,79.

 As novas viaturas foram entregues em frente 
ao prédio da Secretaria da Segurança Pública, em 
Curitiba, em uma cerimônia rápida, com a presença 
dos coordenadores regionais da Polícia Penal de todo 
o Estado, que vieram receber os veículos. 

 O secretário da Segurança 
Pública, Romulo Marinho Soares, 
destacou que a aquisição das via-
turas está dentro do planejamento 
de consolidação da Polícia Penal, 
iniciado em 2021. “O sistema pe-
nitenciário é uma das prioridades 
da Secretaria, pois se as peniten-
ciárias, carceragens e delegacias 
funcionarem bem, toda a seguran-
ça pública será beneficiada. Tenho 
certeza que estamos dando um 
passo importante com a aquisição 
destes veículos”, destacou.
 Segundo o vice-diretor do 
Deppen, Francisco Silveira, os 
veículos serão utilizados pelos 
chefes das cadeias públicas e 
vão permitir mais mobilidade na 
gestão das unidades.

 “O Departamento 
de Polícia Penal assumiu 
a gestão de todas as ca-
deias públicas do Paraná, 
então, já prevendo essa 
nova programação, foi 
providenciada a compra 
dos veículos para atender 
todas as Cadeias Públicas 
do Estado do Paraná”, 
disse.
Das 20 viaturas, duas fi-
carão na região de Gua-
rapuava, três em Ponta 
Grossa, uma em Foz do 
Iguaçu, duas em Maringá, 
uma em Cruzeiro do Oes-
te, três em Londrina, uma 
em Francisco Beltrão, seis 
em Curitiba e RMC e uma 
em Cascavel.

Fonte: Agência de Notícias 
do Estado do Paraná.


