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● Contribuintes que tiveram pro-
blemas fi nanceiros e fi caram em 
débito com o Município de Cas-
cavel terão várias alternativas 
para pagar impostos municipais 
em atraso com até 90% de des-
conto sobre juros e multas. Na 
manhã de ontem (20), o prefeito 
Leonaldo Paranhos e o secretá-
rio de Finanças, Renato Segalla, 
protocolaram na Câmara de Ve-
readores o projeto de lei que ins-
titui o Programa de Recuperação 
Fiscal do Município de Cascavel 

Refi c prevê 90% de 
desconto em juros e 
multas em Cascavel
● O histórico de dívidas ativas ao 
longo dos anos no Município de 
Cascavel ultrapassa a casa de
R$ 1 bilhão, atualmente

● O programa de refi nanciamento 
abrange os débitos de natureza 
tributária e não tributária, 
vencidos até 30 de abril de 2021

(Refi c).O projeto de lei, que pre-
cisa ser votado pelos vereadores 
e sancionado pelo prefeito, pre-
vê descontos de 90% dos juros e 
multas para pagamentos à vista. 
O contribuinte terá também a 
opção de parcelar o imposto em 
atraso. Para parcelas de 12 meses, 
o desconto será de 75%; paga-
mentos em 24 meses terão redu-
ção de 50% e para parcelamento 
em até 36vezes, o desconto será 
de 25%. Ainda há a opção de par-
celar em 48 vezes, mas neste caso 

não haverá redução dos juros e 
multas. Paranhos destaca que a 
medida também faz parte do Pro-
grama de Retomada Econômica e 
diz que o Refi c é uma ferramenta 
importante, tanto para quem es-
tá em débito, que terá condições 
especiais de pagamento, quanto 
para a Prefeitura, por aumentar 
a arrecadação. O presidente da 
Câmara, Alécio Espínola, disse 
que o projeto seria encaminhado 
imediatamente às comissões para 
ser lido em plenário. Público ● P.2

Casa Fácil: R$ 26,8 
milhões em subsídios
● O Governo do Estado vai sub-
sidiar parte do fi nanciamento 
da casa própria a mais 1.784 fa-
mílias paranaenses. Os investi-
mentos, de aproximadamente 
R$ 26,8 milhões, foram anun-
ciados nesta segunda-feira (20) 
pelo governador Carlos Massa 
Rainho Junior. A iniciativa se 
dá em parceria com o governo 
federal, municípios e iniciativa 
privada no âmbito do programa 
Casa Fácil Paraná.Com o novo 
lote de empreendimentos ha-
bilitados, o terceiro do progra-
ma, chega a 4.844 o número 

de famílias beneficiadas pela 
iniciativa. A meta é atingir 30 
mil beneficiários com a con-
cessão de um subsídio de R$ 
15 mil por imóvel, para custeio 
do valor de entrada de finan-
ciamentos da Caixa Econômica 
Federal no Paraná. Os conjun-
tos habitacionais anunciados 
nesta etapa serão construídos 
em 11 cidades: Araucária, Cam-
bé, Guairaçá, Guarapuava, Ira-
ti, Londrina, Marialva, Ponta 
Grossa, Reserva, Santa Cruz de 
Monte Castelo e Telêmaco Bor-
ba. Público ● P.3

AEN

● A Libertadores da América 
pode ter uma decisão brasilei-
ra este ano. Um representante 
do país já está assegurado na 
decisão. Isso porque Palmeiras 
e Atlético-MG fazem uma das 
semifinais. O jogo de ida será 
nesta terça-feira (21), em São 
Paulo. O Verdão é o atual cam-
peão da Libertadores e quer o 
tricampeonato. Já o Galo levan-
tou a taça da principal compe-
tição de clubes do continente 
em 2013 e tem possibilidades 
reais de ser bicampeão. Os dois 
times têm os elencos mais va-
liosos do futebol brasileiro e 
também aparecem nas primei-
ras posições no C ampeonato 
Brasileiro. O Atlético-MG lidera 
a competição com 45 pontos, 
sete a mais que o vice-líder 
Palmeiras. O jogo de volta das 
semifinais vai ser na próxima 
terça -feira (28), no Mineirão. 
O vencedor neste confronto vai 
enfrentar o vencedor do duelo 
entre Barcelona de Guayaquil e 
Flamengo. Esportes ● P.5

Duelo:
Verdão 
e Galo

O Cascavel Futsal estreia na Li-
ga Paraná nesta terça-feira (21) 
e visita o Pato Futsal, às 19h30, 
no ginásio Dolivar Lavarda, em 
Pato Branco. A Serpente Trico-
lor busca o título inédito desta 
competição. Nas duas edições 
anteriores, o time de Cassiano 
Klein parou na fase de quartas de 
fi nal. Esportes ● P.5

Um resultado que não estava na 
conta do FC Cascavel na Série 
D do Campeonato Brasileiro. O 
time foi derrotado pelo Cianor-
te por 3 a 0 no jogo de volta da 
segunda fase e foi eliminado do 
torneio. Agora, a Serpente Auri-
negra volta as atenções para a de-
cisão do Campeonato Paranaense 
contra o Londrina. Esportes ● P.6

Liga Paraná
Cascavel Futsal 
estreia contra o 
Pato nesta terça

Série D
FC Cascavel se 
despede da 
competição

Adolescentes vacinados 
desde janeiro no Paraná 
● Ao menos é o que indica o sis-
tema de informações sobre va-
cinação do Ministério da Saúde. 
A nota técnica do Ministério da 
Saúde que indicava a vacina-
ção deste grupo foi publicada 
no dia 2 de setembro. No entan-
to, o sistema indica que as duas 
primeiras doses entre este gru-
po, no Estado do Paraná, foram 
aplicadas no dia 19 de janeiro 

de 2021. Este foi o primeiro dia 
de vacinação contra a covid no 
estado. Na ocasião, o Paraná ha-
via recebido 265.600 doses de 
Coronavac.  Deste dia até 26 de 
agosto, as doses aplicadas a cada 
dia variavam entre 1 e 27. No dia 
27 de agosto, houve um pico, 
saltando para 10.56 adolescen-
tes imunizados em um único 
dia. Público ● P.3

FRASE

“Não cabe 
transferência de 
responsabilidade, o 
poder público tem que 
absorver”
LEONALDO PARANHOS
Prefeito de Cascavel

www.gazetadoparana.com.br  

O jornal mais lido do estado

R$2,00 Fundado em 1991. Diretor: Marcos Formighieri

GazetadoParaná
Edição 9.742 // Fechamento 20h00

TERÇA-FEIRA // 21.09.2021 // Cascavel-PR

LEIA TAMBÉM NA INTERNETLEIA TAMBÉM NA INTERNET

gazetadoparana.com.br Baixe o aplicativo

LEIA TAMBÉM NA INTERNET

Baixe o aplicativo


