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Prefeitura propõe mudança 
na cobrança de ITBI e taxa

IMPOSTO

Projeto de lei encaminhado pelo Executivo de Ponta Grossa para a 
Câmara de Vereadores propõe mudanças na cobrança do Imposto 

sobre Transação de Bens Imóveis e estabelece taxas para avaliações. O 
secretário da Fazenda, Claudio Grokoviski, afi rma que a intenção não 
é aumentar a arrecadação, já que a alíquota permanece em 2%, e sim 

regularizar a cobrança de um trabalho que já é feito pelos servidores

públicos. A taxa para uma avaliação prévia, que atualmente não é 
cobrada, poderá ser de R$ 346,72. Outro tema tratado no projeto 
é a integralização de capital de empresas. “Percebemos que muitas 
transferências de imóveis de pessoas físicas para pessoas jurídicas 
próprias estavam sendo feitas como manobra para pagar menos 
imposto de renda”, justifi ca o secretário. Cidade 4A
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DIÁRIO DOS CAMPOS

A fi lha do poeta Paulo, que também é poeta e formada em música, se apresenta com Téo Ruiz no palco do Auditório 
da Reitoria da UEPG no próximo sábado, às 19 horas. O show faz parte da exposição “Múltiplo Leminski”, em cartaz no 

Museu Campos Gerais. A ocupação máxima será de 150 lugares, por ordem de chegada. Cidade 7A
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Os acidentes ocorridos nos trechos 
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Campos Gerais durante o fi nal de 
semana prolongado deixaram uma 
pessoa morta e 17 feridas. O óbito foi 
de um homem de 59 anos, atropelado 
na PR 151. O motorista se evadiu do 
local.  Cidade 6A
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Estrela Leminski faz show gratuito em Ponta Grossa
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BITCOIN (- 6.64%)

EURO

Volume

Variação
Dia - 1,70%
Pontos 104.517
Mês  + 0.98%

Dia 12:  0,4412%
Novembro: 0,44%
No ano: 2,48%

Compra: R$ 5,5036
Venda: R$ 5,5042

R$ 327.022,00 Fonte: Banco Central do Brasil

Compra: R$ 6,2466
Venda: R$ 6,2478 Infl ação (12 meses) 10,67%

Taxa Selic: 7,75%
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PANDEMIA

Governo do Estado não renovou decreto que venceu ontem, que defi nia limite de público para eventos. Uso de máscara facial é obrigatório e passível de multa.
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