
11Jornal AGORA
SÁBADO/DOMINGO

18 e 19 de março de 2017SEGURANÇA redacao.jornalagora@gmail.com

Governo anuncia a 
construção de Presídio Federal 

Charqueadas, na Região Carboní-
fera, foi o município indicado pelo 
governo do Estado para sediar o 
presídio federal, com capacidade 
prevista para 220 presos, no Rio 
Grande do Sul.

O anúncio foi feito ontem (17), 
pelo governador José Ivo Sartori, que 

destacou a integração com a União, 
lembrou que o presídio federal é 
tratado de maneira responsável e 
disse que Charqueadas é o município 
em condições de abrigar a unidade 
prisional. Também informou que 17 
municípios manifestaram interesse 
em sediar a penitenciária federal.

 

Acusado de assalto é 
preso no Cassino

Um homem, acusado de assalto a 
pedestre, foi preso preventivamente 
na quinta-feira (16) por policiais da 
3ª Delegacia de Polícia (Cassino). Se-
gundo a delegada Lígia Furlanetto, o 

acusado é suspeito de ter agredido a 
vítima e roubado o celular dela. Após 
o cumprimento dos procedimentos 
legais, ele foi encaminhado ao sistema 
prisional.

IMPOSTO

Termina neste mês prazo 
para pagar o IPVA 2017 
com desconto de até 20,8%

O prazo para pagar o IPVA 2017 com 
descontos que podem chegar a 20,8% 
vence no dia 31 deste mês. Depois disso, 
começa o calendário conforme o final 
da placa do veículo que, a exemplo do 
ano passado, está limitado ao mês de 
abril. Até o momento, 42,3% dos con-
tribuintes já pagaram o imposto, o que 
representou uma arrecadação bruta de 
R$ 1,09 bilhão.

Também no final deste mês vence o 
prazo para o pagamento da última pres-
tação do motorista que, ainda em janeiro, 
optou por parcelar o IPVA 2017 em três 
vezes. O desconto máximo definido para 
o mês de março é de 1% sobre o valor do 
imposto e mais os benefícios dos progra-
mas do Bom Cidadão e do Bom Motorista.

Os condutores que não receberam 
multas nos últimos três anos terão 
dedução de 15%. Para quem não foi 
multado há dois anos, o índice é de 
10%. Quem ficou um ano sem infrações, 
o abatimento é de 5%. O desconto do 
Bom Cidadão, por sua vez, dará aos 
proprietários de veículos que acumu-
laram, no mínimo 100 notas fiscais no 
programa Nota Fiscal Gaúcha, mais 5% 
de desconto, válidos para pagamentos 
antecipados ou não.

SERVIÇO
A Receita Estadual disponibiliza, no 

site da Secretaria da Fazenda, a nova con-
sulta simplificada do IPVA. Informando 
a placa e o Renavam, os usuários podem 
verificar todas as informações necessárias 
para a regularização do veículo.

O novo mecanismo reúne as informa-
ções em uma mesma base de dados, sem 
a necessidade do proprietário ter conhe-
cimento prévio sobre a situação do débito 
(se pendente de pagamento ou em dívida 
ativa). Além disso, o formato disponibiliza 
links para pagamento e parcelamento, 
emissão de guia e outras informações 
sobre o veículo, de modo a facilitar os 
procedimentos para os contribuintes.

QUEM PAGA? 
Todos os proprietários de veículos automotores 
fabricados a partir do ano de 1997.

COMO PAGAR? 
Para quitar o imposto, o proprietário deverá 
apresentar certificado de registro e licenciamento 
de veículo. Junto com o IPVA, é possível pagar 
o seguro obrigatório (DPVAT), licenciamento e 
multas de trânsito.

ONDE PAGAR? 
No Banrisul, Bradesco, Itaú, Sicredi, Caixa (loterias) 
e Banco do Brasil (somente para clientes).
 

Condutores que não receberam multas nos últimos três anos terão dedução de 15% e quem 
não foi multado há dois anos o índice é de 10%
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