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Imposto. No total, a região tem 301,6 mil veículos passiveis de tributação  | Foto: Fernando Rogala 

TRIBUTO >> REFERENTE A 2022 

Inadimplência 
com o IPVA 
na região é  
de R$ 79,7 mi 
Do valor lançado 
de R$ 343,8 
milhões neste ano 
nos Campos Gerais, 
23,2% ainda não 
foram pagos pelos 
contribuintes 

FERNANDO ROGALA 
dinheiro@jmnews.com.br 

Ainadimplência com o IPVA 
de 2022 na região dos 

Campos Gerais está próxima da 
casa dos 25%. Números revelados 
pela 3ª Delegacia Regional da Re-
ceita Estadual (3ª DRR) apontam 
que, até o momento, passado 
um mês do fim do prazo do pa-
gamento da última parcela do 
imposto, os proprietários de ve-
ículos dos 22 municípios abran-
gidos pela regional devem R$ 
79,7 milhões ao Governo do Es-
tado. Esse valor corresponde a 
23,2% do total lançado para a re-
gião com esse imposto em 2022 

em Ponta Grossa, por exemplo, 
são R$ 18,7 milhões que deixaram 
de entrar para os cofres da prefei-
tura municipal. “A intenção não é 
multar, e sim conscientizar que o 
imposto pago retorna à população 
em forma de políticas públicas. E 
essa é a realidade: sem o dinheiro 
do imposto, como vai ser feito 
para custear a segurança, a edu-
cação, a saúde? Sem esses valores, 
nada disso é possível”, alega. 

Para concluir, Audrey lembra 
que o Estado apresentou, recente-
mente, facilidades aos motoristas, 
como o pagamento parcelado dos 
impostos atrasados. “Agora é pos-
sível fazer o pagamento do imposto 
devido em até 12 vezes no cartão de 
crédito, então está bem facilitado”, 
destacou, reforçando ainda que o pa-
gamento do IPVA é necessário para 
se obter o licenciamento do veículo 
(CRLV), item obrigatório – e sem o 
qual, o motorista pode ter o carro 
apreendido.  

na região, de R$ 343,8 milhões.  
Frente a esse alto percentual, 

a delegada regional da Receita Es-
tadual, Audrey Grubba, afirmou 
que uma ação conjunta está pla-
nejada para ser realizada no mu-
nicípio de Ponta Grossa, onde há 
o maior valor devido na região: 
R$ 37,4 milhões, montante que 
corresponde a 23,4% do total de-
vido no município. “Vamos fazer 
uma operação com dois pontos dis-
tintos aqui em Ponta Grossa, para 
tentar diminuir essa inadimplência, 
de forma a conscientizar a popu-
lação. Vai ser uma ação conjunta 
da Receita Estadual com a Polícia 
Militar, com quem já tratamos e 
eles terão um grande contingente, 
e também com a Guarda Municipal 
de Ponta Grossa”, informou. Se-
gundo ela, essa operação dupla será 
realizada no início de julho, com 
os dois locais em simultâneo, para 
abranger e conscientizar o maior 
número possível de pessoas. 

O papel da Receita Estadual 
nessa ação, reforça a delegada, é 
justamente a conscientização à po-
pulação sobre o quão é impor-
tante manter o pagamento dos im-
postos em dia, para que o cidadão 
tenha uma melhor qualidade de 

débitos 
Valor devido varia 
entre 15% e 33% 
nos municípios 

Até o momento, na região dos 
Campos Gerais, o município com o mai-
or índice de inadimplência é Curiúva, 
onde dos R$ 3,7 milhões devidos pelos 
proprietários de 4,2 mil veículos, um to-
tal de R$ 1,16 milhão não foi pago, o 
que representa 33%. A 2ª maior inadim-
plência está em Jaguariaíva, de 30,7% 
(R$ 3,55 milhões devidos, de R$ 12 mi-
lhões lançados), seguida por Telêmaco 
Borba, de 29,6% (R$ 9 milhões devidos, 
de R$ 31,4 milhões). No outro extremo, 
a menor inadimplência está em Ipiran-
ga, onde restam o pagamento de R$ 
543,4 mil dos R$ 3,7 milhões devidos. 
Essa é a cidade com a menor inadim-
plência em 2021, que fechou em 5,7%.  

vida, a partir de uma melhor infra-
estrutura proporcionada pelo mu-
nicípio. Afinal, o IPVA é um im-
posto que retorna em sua metade 
(50%) diretamente para o muni-
cípio onde o carro está empla-
cado. Ou seja: desses R$ 37,4 mi-
lhões devidos pelos contribuintes 

Grubba: A  
intenção não é 
multar, e sim 
conscientizar que 
o imposto pago 
retorna à população 
Audrey Grubba > Delegada da 
Receita Estadual, sobre os objetivos 
da operação integrada na cidade  

OPORTUNIDADES DAS 9H ÀS 13 HORAS 

Agência do Trabalhador Móvel 
oferta 300 vagas nesta quinta 

Nesta quinta-feira (23), a Pre-
feitura Municipal de Ponta Grossa 
realiza no Terminal Central, mais 
uma edição da ‘Agência do Traba-
lhador Móvel’. Desenvolvida pela 
Secretaria de Indústria, Comércio 
e Qualificação Profissional, a inici-
ativa acontece das 9 às 13h. Serão 
ofertadas mais de 300 vagas de 
emprego e cursos gratuitos. 

Serão realizadas ações junta-
mente com o Departamento de 
Qualificação Profissional, entre 
elas através do Senai, serão dis-
ponibilizadas oportunidades de 
cursos gratuitos, semipresenciais, 
de Auxiliar Administrativo e Al-
moxarife. Em ambos os casos, as 
turmas são no período noturno, 

das 18h30 às 22h30. As inscrições 
iniciam no Terminal Central e se 
estendem até às 12 horas do dia 
24 de junho. 

Entre as vagas, há destaque 
para oportunidades na cons-
trução civil, entre outras. “Te-
remos aferição de pressão, corte 
de cabelo, teste de visão, aten-
dimento da Sanepar, mais de 11 
cursos gratuitos oferecidos pela 
Unopar entre eles manutenção in-
dustrial, marketing em vendas, 
logística, e outros, além de ma-
trículas para 40 cursos da pla-
taforma Ponta Grossa Digital, e 
a confecção de currículos”, fi-
naliza Nilton Gomes, diretor da 
Agência do Trabalhador.  

Uma comitiva paranaense li-
derada pela Invest Paraná e for-
mada por representantes do setor 
produtivo do Estado está nos 
Estados Unidos desde domingo 
(19) para prospectar e avançar 
em novas possibilidades de ne-
gócios. O grupo tem como obje-
tivo “vender” o Paraná como polo 
de atração de investimentos, com 
foco na geração de emprego e 
renda. A estratégia já foi usada em 
diversos países, como Espanha, 
Itália, México, Emirados Árabes e 
China, entre outros. 

A agenda conta com com-
promissos oficiais em Miami e 
Orlando até sexta-feira (24) e 
usa como base o escritório do 
Paraná inaugurado na Flórida 
em dezembro do ano passado 
– a estrutura foi montada em 
parceria com a Federação das 
Indústrias do Estado do Paraná 
(Fiep). Oito indústrias e três coo-
perativas integram a delegação. 

“A Flórida é uma grande 
parceira econômica do Brasil. 
Eles conhecem muito bem o Pa-
raná. Viemos detalhar as possi-
bilidades, como a oportunidade 
de negócios em infraestrutura 
com o leilão das rodovias pa-
ranaenses e o próprio projeto 
da Nova Ferroeste”, disse o dire-
tor-presidente da Invest Paraná, 
Eduardo Bekin. 

EMPRESARIAL 

Comitiva revela 
atrativos do 
Paraná nos 
Estados Unidos  

LIDERANÇA 

Paraná tem o 
maior número 
de produtores 
orgânicos do BR 

Com mais de quatro mil pro-
dutores orgânicos cadastrados no 
Ministério da Agricultura, o Pa-
raná é o estado com maior nú-
mero de produtores rurais or-
gânicos no Brasil. Apesar dessa 
expressividade, o Estado só conta 
com três profissionais para fisca-
lizar a qualidade e procedência 
dos produtos vendidos. O tra-
balho de avaliação é feito pela Di-
visão de Defesa Agropecuária da 
Superintendência Federal no Pa-
raná, por servidores que atuam 
no Núcleo de Apoio à Produção 
Orgânica do Ministério. De acordo 
com a Delegacia Sindical dos Au-

Expressividade. No total, o Paraná possui mais de quatro mil produtores 
orgânicos cadastrados no Ministério da Agricultura (MAPA) | Foto: Divulgação  

ditores Fiscais Federais Agrope-
cuários, o efetivo é insuficiente 
para atender à demanda de tra-
balho. Muitos profissionais se apo-
sentaram e concursos públicos 
para reposição do quadro não são 
realizados desde 2014. 

O chefe da divisão do Mi-
nistério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Mapa) em Cu-
ritiba, Cezar Augusto Pian, ex-
plica que para garantir a quali-
dade dos orgânicos paranaenses 
é necessário recorrer à ajuda de 
empresas certificadoras, que auxi-
liam no trabalho de fiscalização. 
Outras formas de fiscalização pro-
movidas no estado são por cer-
tificação participativa, por meio 
da organização de agricultores em 
uma espécie de cooperativa, e 
ainda, pela Organização de Con-
trole Social (OCS), que são pe-
quenos produtores que atuam em 
locais menos abrangentes e que 
têm permissão para vender seus 
produtos diretamente ao consu-
midor, em feiras livres.  
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