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ARMAZÉM
O Armazém da Família 
de São José dos Pinhais 
voltou a atender ontem 
após o recesso de fim 
de ano. A novidade para 
os consumidores é a 
ampliação da margem 
de famílias que poderão 
fazer compras no 
armazém. Agora, 
famílias com renda 
de até dois salários 
mínimos e meio, o 
que corresponde a 
R$ 2.342,50, também 
podem se cadastrar 
no programa. 
Atualmente, 6.657 
famílias participam 
do programa e com a 
alteração da legislação, 
a prefeitura prevê que 
mais de 1500 famílias 
sejam cadastradas 
nos próximos meses. 
O Armazém da Família 
de São José dos Pinhais 
fica na Rua Claudino 
dos Santos, 32, ao lado 
do Terminal Central. 
Mais informações: (41) 
3383-6985.

IPTU
A emissão de via para 
pagamento do IPTU 
já está disponível no 
site da Prefeitura de 
Pinhais desde a última 
terça-feira (2). Para a 
impressão, é necessário 
ter em mãos o número 
de inscrição imobiliária. 
Na próxima semana, 
os carnês também 
começam a ser 
entregues via Correios 
e até o dia 23 de 
fevereiro o contribuinte 
pode garantir 8% 
de desconto para 
pagamento à vista. Há 
também a possibilidade 
de parcelamento 
em até 10 vezes com 
vencimento no dia 15 
de cada mês.

NOTA CURITIBANA
O site do Nota 
Curitibana entrou 
no ar ontem e dará 
desconto de até 30% 
no IPTU, além de 
sorteios mensais com 
prêmios de R$ 10 a 
R$ 50 mil para quem 
pedir nota fiscal na 
área de serviços. O 
sorteio de estreia será 
realizado em 28 de 
março e concederá 
um prêmio único 
de R$ 150 mil.Para 
participar é preciso 
se cadastrar no site. 
A partir do cadastro, 
o contribuinte 
acumulará créditos 
que irão gerar 
desconto no IPTU e 
bilhetes para o sorteio. 
É importante lembrar 
de informar seu CPF 
sempre que solicitar a 
nota.


