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As cachaças gaúchas
A cachaça é o destilado mais consumido pelos brasileiros, com 

relevância cultural, social e econômica. Na produção, o RS está na 
4ª posição em estabelecimentos legalizados, segundo o Instituto 
Brasileiro de Cachaça. O cultivo da cana de açúcar e a produção de 
cachaças foram fundamentais para a sobrevivência e a economia 
de diversas colônias de imigrantes açorianos, alemães, italianos 
e outros que se fixaram no território gaúcho nos séculos XVIII e 
XIX. Os professores Antonio Silvio Hendges e Leomar De Bortoli 
estão visitando cachaçarias, museus e regiões produtivas gaúchas 
para resgatar essa história. O livro “(Quase Todos os Segredos das 
Cachaças Gaúchas”, que será lançado em abril, é financiado pelo 
Pró Cultura - Governo do Estado do RS.

Novas oportunidades
É uma ferramenta online, gratuita e de fácil acesso da Prefeitura 

de Canoas para expandir as oportunidades na busca de colocação 
profissional no mercado de trabalho. Para isso, filtra os currículos, a 
partir da preferência do candidato, e o encaminha às vagas corres-
pondentes. De janeiro a novembro, o projeto já soma mais de 40 mil 
intermediações de mão de obra, com média diária superior a 100.

Oncoclínicas Canoas
O radio-oncologista Dr.Fernando Obst e a mastologista Dra. 

Marcelle Morais dos Santos reforçam a equipe da Oncoclínicas Ca-
noas. A unidade de Canoas integra o Grupo Oncoclínicas, consi-
derado um dos maiores e mais respeitados grupos de oncologia, 
hematologia e radioterapia da América Latina.

Melhor atendimento 
Pelo sexto ano consecutivo, o Outback Steakhouse recebeu o 

prêmio Reclame Aqui 2021 na categoria restaurantes. A premiação 
valoriza as empresas que respeitam o consumidor e proporcionam 
experiências positivas de atendimento. Neste ano trouxe 880 marcas 
participantes e mais de 10 milhões de votos do público de todo o país. 

Conta de luz pelo Pix
A Certel iniciou a implementação do Pix como opção para paga-

mento da fatura de energia elétrica. Neste mês, a cooperativa de Teu-
tônia (RS) liberou 80%, ou 60 mil contas com o QR-Code pelo qual o 
pagamento pode ser realizado via Pix. E, a partir de janeiro, vai dis-
ponibilizar este QR-Code para a totalidade do quadro social da Certel.

Uma nova loja temporária 
O Bourbon Shopping Ipiranga está recebendo até 17 de fevereiro 

a nova loja temporária da Off Store Móveis, reunindo mobiliário e 
objetos com as atuais tendências de decoração de interiores. É a 6ª 
loja temporária da marca em empreendimentos da AIRAZ Adminis-
tradora. A Off Store Móveis, que também está no mall do Bourbon 
Wallig, Bourbon Novo Hamburgo, Bourbon São Leopoldo, Bourbon 
Canoas e Zaffari Hípica, oferece peças requintadas de matérias pri-
mas selecionadas, para ambientes residenciais e corporativos.

(51) 3325-5700
www.intranetworks.com.br
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 ⁄ TRIBUTOS

Até esta quarta-feira, 123.381 
contribuintes já haviam quitado 
antecipadamente e à vista o Im-
posto Predial e Territorial Ur-
bano (IPTU) e a Taxa de Coleta 
de Lixo (TCL) em Porto Alegre, 
o que representa uma arreca-
dação de R$ 154,4 milhões. Es-
sas pessoas e aquelas que fize-
rem o pagamento dos tributos 
até o dia 4 de janeiro contarão 
com desconto de 8% no valor a 
ser desembolsado.

Foram emitidas 701,6 mil 
guias pela Secretaria Municipal 
da Fazenda, cujo valor integral 
(sem considerar o abatimento 
de 8% para quem saldar o com-
promisso de forma antecipada) 
para o pagamento referente ao 
próximo ano é de R$ 1,2 bilhão, 
dos quais R$ 967 milhões cor-
respondem ao IPTU e R$ 264 
milhões à TCL.

O pagamento pode ser rea-
lizado em casas lotéricas, in-
ternet banking e agências do 
Banrisul, Banco do Brasil, Bra-
desco, Caixa Econômica Fede-
ral, Citibank, Itaú, Original, 
Santander e Sicredi. As guias 
eletrônicas podem ser consul-
tadas e impressas pelo site pre-
feitura.poa.br/IPTU. Já os docu-
mentos físicos foram enviados 
pelos Correios. O secretário 
municipal da Fazenda, Rodri-
go Fantinel, acrescenta que foi 
disponibilizada através do site 
a possibilidade do pagamento 
do imposto por meio de cartão 
de crédito.

“O contribuinte acaba pa-
gando parcelado, no cartão de 
crédito, mas ganha o desconto 
de 8%, é uma vantagem que es-
tamos alertando, porque teve 

Porto Alegre já arrecadou 
R$ 154,4 milhões com IPTU
Mais de 123 mil contribuintes pagaram antecipadamente o imposto

Jefferson Klein
jefferson.klein@jornaldocomercio.com.br

Prazo para pagar guias com 8% de desconto acaba no dia 4 de janeiro

MARIANA ALVES/JC

Prazo de adesão ao RecuperaPOA termina hoje
Para quem possui impostos 

atrasados de anos anteriores, 
secretário municipal da Fazen-
da, Rodrigo Fantinel, lembra 
que termina nesta quinta-feira 
o prazo de adesão ao programa 
de recuperação fiscal, o Recu-
peraPOA. Com a iniciativa, os 
contribuintes podem aproveitar 

descontos para pagamento de dí-
vidas de todos os tributos como 
IPTU, ISS, ITBI, TFLF e também 
de Dívida Não Tributária.

Iniciada em 1° de setembro 
de 2021, a ação oferece redu-
ção de 90% dos juros e multas 
na quitação à vista dos débitos 
e de 50% a 75% no pagamen-

to a prazo. O ingresso no pro-
grama é realizado diretamen-
te pelo contribuinte através 
do site prefeitura.poa.br/recu-
perapoa. Até esse momento, 
a prefeitura da capital gaúcha 
negociou cerca de R$ 480 mi-
lhões, envolvendo 34.188 ade-
sões confirmadas.

Calendário do IPTU

 Pagamento em cota única com 
desconto de 8%: até 04/01/2022.
 Pagamento parcelado em 
10 vezes, sem desconto: 
as guias serão enviadas 
mensalmente para o endereço 
do imóvel ou para o endereço 
de correspondência informado. 
Para aderir ao parcelamento, a 
primeira parcela deve ser paga 
até o dia 08 de março de 2022.

 Se a primeira parcela do 
parcelamento não for paga 
até o dia 8 de março, todo o 
lançamento é inscrito em dívida 
ativa automaticamente, incidindo 
multa e juros.
 As parcelas vencem sempre 
no dia 8 de cada mês. Quando 
não houver expediente bancário 
nesse dia, o vencimento será 
adiado para o próximo dia útil.

muita gente que não se deu con-
ta”, reforça o secretário. Sem o 
uso do cartão de crédito, a pró-
pria prefeitura também conce-
de a opção de parcelamento em 
dez vezes do imposto, contudo 
nesse caso sem desconto e com 
vencimento da primeira parcela 
em 8 de março.

Fantinel adianta que, du-
rante o próximo ano, deverá 
ser aberta a alternativa do pa-
gamento do IPTU e da TCL com 
o PIX. Pelo lado da prefeitura, 
o secretário argumenta que 
a vantagem de reduzir a co-
brança do imposto para quem 
adiantar a quitação é a certe-
za da entrada de recursos nos 
cofres do município. “A pessoa 

que paga parcelado, lá no meio 
do ano, ela pode ter uma difi-
culdade e deixar de pagar, com 
uma parcela única tiramos esse 
risco de inadimplência”, co-
menta Fantinel.

Do total da arrecadação do 
IPTU, 25% é destinado à edu-
cação e 15% à área da saúde, o 
restante dos recursos é de livre 
destinação, podendo ser empre-
gado em qualquer finalidade. 
De acordo com a Secretaria da 
Fazenda, o valor da correção do 
IPTU é calculado pelo Índice Na-
cional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), de novembro de 
2020 a outubro de 2021, e totali-
zou 10,67%, equivalente à infla-
ção do período.


