
Motorista
sem multa tem 
desconto no IPVA
Medidas educativas podem ser muito 
mais eficientes que punições e multas 
para reduzir o número de acidentes 
e mortes no trânsito. Nós apresen-
tamos projeto de lei para beneficiar 
o cidadão que cumpre as leis e para 
incentivar o respeito ao trânsito e à 
vida. Mudar o comportamento no 
trânsito é uma questão de cidadania. 

O Observatório de Segurança Viária 
diz que 90% dos acidentes são rela-
cionados ao comportamento do mo-
torista. E que não adianta apenas ter 
estrada nova e carro seguro se o con-
dutor não seguir as regras. 

Nosso projeto estabelece desconto 
no valor do Imposto Sobre Proprie-
dade de Veículos Automotores (IPVA) 
para os motoristas que comprovarem 
não ter tido multas por infração de 
trânsito nos doze meses anteriores 
ao início do pagamento. 

Para quem não tiver 
multa nos doze meses 
anteriores ao início do 

pagamento do IPVA

CUSTOS DO TRÂNSITO

NO BRASIL, são registradas cer-
ca de 47 mil mortes no trânsito por 
ano. Outras quatrocentas mil pesso-
as ficam com algum tipo de sequela. 
O custo dessa epidemia ao país é 
de R$ 56 bilhões, segundo levanta-
mento do Observatório Nacional de 
Segurança Viária. Com esse dinhei-
ro, seria possível construir 28 mil es-
colas ou 1.800 hospitais.

NO PARANÁ, a maior parte dos 
proprietários de carros paga uma 
alíquota de 3,5% sobre o valor do 
carro para o Estado. A previsão é 
que o PR vai arrecadar R$ 3,2 mi-
lhões este ano com o pagamento 
do IPVA. Uma parte desses recur-
sos pode ser destinada para aba-
ter o imposto de quem respeita 
as leis de trânsito.

A PROPOSTA ESTABELECE 
DESCONTOS PROGRESSIVOS 

PARA CADA ANO SEM MULTAS

No segundo ano 
consecutivo sem 

registro de infração registro de infração 

10%

registro de infração 

15%

5%

Quando o 
condutor somar 

36 meses sem 
multas.
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No dia a dia, mais preocupados 
com preços, não nos damos 
conta sobre a qualidade dos 
vegetais e grãos que consu-
mimos ou da água que toma-
mos. Estudos científicos mos-
tram que nossa comida está 
contaminada por vários tipos 
de veneno. Uma das formas 
de contaminação se dá por 
meio da pulverização aérea 
de agrotóxicos largamente 
praticada no Brasil, poluindo o 
ar, as águas e os alimentos. 

Para proteger a saúde da po-
pulação e o meio ambiente, o 
deputado Tadeu Veneri apre-
sentou projeto que proíbe a 
pulverização aérea de agro-
tóxicos no Paraná. Esta forma 
de lançamento de produtos so-
bre as lavouras já está interdi-
tada em vários países europeus 
desde 2009.
 

Projeto reduz circulação de 
agrotóxicos no ar, na terra, na água
Projeto reduz circulação de 
agrotóxicos no ar, na terra, na água
Projeto reduz circulação de 
agrotóxicos no ar, na terra, na água
Projeto reduz circulação de 

VEJAM O QUE MOSTRAM OS ESTUDOS DA 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE (OMS)

• O alcance do agrotóxico pode chegar a até 32 Km de distância do 
alvo original. Os produtos se disseminam ao redor pelas correntes de ar e 
têm impacto direto na saúde da população e no meio ambiente em geral.

• O Brasil responde por 20% do uso de agrotóxicos em escala 
mundial e é o maior importador destes insumos. O mapa “Brasil, Uso 
de Agrotóxicos” mostra que, no período de 2012 a 2014, o Brasil utili-
zou em média 8,33 kg de agrotóxico por hectare cultivados.

• Entre os dez agrotóxicos mais vendidos no país está o glifosato, apon-
tado pela Organização Mundial de Saúde como um dos causadores de 
vários tipos de câncer.

• Na água consumida do Brasil, temos cinco mil vezes 
mais glifosato do que nos países europeus. 

• Estudo do Ipardes aponta que o volume de agrotóxicos nas 
lavouras paranaenses tem aumentado significativamente as-
sim como os registros médicos de intoxicação por defensivos. 

• Mapa elaborado pelo Ipardes mostra que os novos casos de 
câncer de mama, de próstata e de leucemia se concentram nas 
áreas onde a aplicação de agrotóxico é mais intensa.

ÁGUA CONTAMINADA

INTOXICAÇÃO DOS 
TRABALHADORES

CÂNCER EM
ÁREAS RURAIS

PROJETO Nº 2/2018

A PULVERIZAÇÃO AÉREA PODE

CHEGAR A ATÉ 32 KM DE DISTÂNCIA

DO ALVO ORIGINAL. TENDO IMPACTO

DIRETO NA SAÚDE DA POPULAÇÃO E

NO MEIO AMBIENTE EM GERAL
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