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SERVIÇO
Site do programa Nota Fiscal Paulista (NFP)
www.nfp.fazenda.sp.gov.br
Link de sorteios de prêmios
www.nfp.fazenda.sp.gov.br/sorteio

Usuário cadastrado na Nota Fiscal 
Paulista (NFP) pode consultar no site do 
programa (ver serviço) seus bilhetes para a 
66ª extração do sorteio, que será especial. 
Neste mês de maio, para comemorar o Dia 
das Mães (11), os três prêmios principais 
serão multiplicados por quatro – o primei-
ro será de R$ 200 mil; o segundo de R$ 
120 mil; e o terceiro de R$ 80 mil.

Concorre ao sorteio quem fez compras 
em janeiro de 2014 e solicitou notas fiscais 
com CPF ou CNPJ. A Secretaria Estadual 
da Fazenda, responsável pelo programa, 
informa que foram gerados 130.329.312 
bilhetes eletrônicos para 8.761.182 consu-
midores, além de 2.592 entidades assisten-
ciais e 6.365 condomínios inscritos.

No total, a extração vai repassar R$ 
17,3 milhões aos contribuintes inscritos 
na NFP. Além dos três valores especiais, 
serão sorteados mais 1.499.997 prêmios. 
São 300 de R$ 1.000; mil de R$ 250; 15 
mil de R$ 50; 76.303 de R$ 20; e 1.407.394 
de R$ 10. Para saber se foi contemplado, o 
usuário deve acessar o site do programa a 
partir do dia 15. 

O endereço eletrônico também recebe 
novas adesões. Para isso, basta o contri-
buinte preencher formulário de cadastro, 
aceitar as regras do regulamento e registrar 
seu login e senha de acesso no sistema. 
Quem se inscreve até o dia 25 de cada mês 
participa no mês seguinte e não precisa 
mais repetir o procedimento; a inclusão 
nas extrações seguintes é automática. Cada 
R$ 100 em compras dá direito a um bilhete 
eletrônico para concorrer.

O programa – Criada em outubro 
de 2007, a NFP integra o Programa de 
Estímulo à Cidadania Fiscal do Governo 
estadual. O objetivo é reduzir a carga tri-
butária individual do cidadão, que recebe 
créditos ao efetuar compras de mercado-
rias ou de serviços em território paulista. 
O sistema distribui até 30% do ICMS efe-
tivamente recolhido pelo estabelecimento 
comercial aos consumidores que solicitam 
o documento fiscal e informam CPF ou 
CNPJ, proporcional ao valor da nota.

A devolução é feita em créditos men-
sais, cuja evolução pode ser acompanhada 
pela internet. O dinheiro pode ser transfe-
rido para a conta corrente ou usado para 
abater, no mês de outubro, parte do paga-
mento do IPVA do ano seguinte. Se prefe-
rir, o contribuinte também pode solicitar o 
documento fiscal sem a indicação do CPF/
CNPJ e doá-lo a uma entidade de assistên-
cia social ou de saúde cadastrada na NFP. 

O site da NFP permite ao consumidor 
conferir os créditos, aderir ao sorteio ou 
obter informações sobre o programa. A 
iniciativa da Fazenda possui mais de 16 
milhões de participantes cadastrados e, 
desde o seu início, teve mais de 30 bilhões 
de documentos fiscais processados. No 
total, devolveu aos participantes do pro-
grama R$ 9,9 bilhões: R$ 8,9 bilhões em 
créditos e R$ 1 bilhão em prêmios nos 65 
sorteios realizados. 

Rogério Mascia Silveira
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Secretaria Estadual da Fazenda

Nota Fiscal Paulista pagará prêmios especiais neste mês

Cadastrado na NFP já pode consultar no site do programa seus bilhetes para a 66ª extração

Hora de assistir à tevê na sala de convivência em uma das unidades do Centro Dia

FE
RN

A
N

D
ES

 D
IA

S 
PE

RE
IR

A
FE

RN
A

N
D

ES
 D

IA
S 

PE
RE

IR
A

Defensoria da capital
ganha teleagendamento

Já é possível agendar o atendimento 
inicial da Defensoria Pública do Estado 
da Capital, nas áreas cível e de família, 
por meio de ligação gratuita. O novo 
serviço de teleagendamento atende pelo 
número 0800 773 4340, de segunda a 
sexta-feira, das 7 às 19 horas. No caso de 
demandas urgentes, a marcação é feita 
para o dia seguinte. Outra novidade é que 
esses mesmos atendimentos mudaram de 
endereço. Eles passaram a ser feitos na 
Rua Boa Vista, 150. No caso dos proces-
sos criminais foi mantido  o atendimento 
no Fórum Criminal da Barra Funda, sala 
391, térreo, e de forma presencial, das 13 
às 18 horas, sem necessidade de fazer o 
teleagendamento. A defesa de adolescen-
tes continua sendo realizada pessoalmen-
te na Unidade da Defensoria de Infância e 
Juventude, na Rua Piratininga, 84, Brás, 
das 13 às 18 horas, todos os dias. 

Dani Moreno nas
Fábricas de Cultura

As unidades Sapopemba, Itaim 
Pau   lista e Parque Belém do programa 
Fábricas de Cultura da Secretaria de 
Cultura, oferecerão, neste mês, encon-
tros com a atriz Dani Moreno. Além de 
dar dicas de como se tornar um ator, 
ela vai falar de sua trajetória profissio-
nal e dos desafios da carreira. Nas 
Fábricas de Sapopemba e Itaim Pau-
lista, o encontro será amanhã (8), a 
partir das 10 horas (Sapopemba) e às 
14 horas (Itaim Paulista). No dia 9, às 
14 horas, a atriz visitará a unidade do 
Parque Belém. Todos os encontros são 
gratuitos. Os ingressos deverão ser 
retirados na recepção da cada Fábrica, 
uma hora antes do evento.

Casa das Rosas
abre novo edital

A Casa das Rosas abriu no dia 6, edital 
para saraus e recitais poéticos. Dois pro-
jetos serão selecionados e contemplados 
com bolsa de R$ 8 mil. O primeiro reali-
zará edições mensais em agosto, setembro, 
outubro e novembro. O outro, em março, 
abril, maio e junho de 2015. Os participan-
tes devem ter mais 18 anos. Cada propo-
nente poderá apresentar apenas uma pro-
posta. Não serão aceitos projetos com fins 
publicitários e promoções institucionais. 
Pessoas que tenham realizado, de forma 
remunerada, cinco ou mais eventos na 
Casa das Rosas em 2012 e 2013 não pode-
rão participar. As inscrições são gratuitas e 
podem ser feitas na recepção da Casa das 
Rosas de terça a sexta-feira, das 9 às 17 
horas, ou pelo e-mail editalsarau@casa-
dasrosas.org.br, até o dia 31. Para fazer 
download do edital e da ficha de inscrição, 
acesse www.poiesis.org.br/new/editais.

Bom Prato chega
a Araraquara

A Avenida 22 de Agosto, 138, em 
Araraquara, ganhou novos ares, sabores 
e aromas com a chegada da primeira 
unidade do restaurante Bom Prato, que 
oferece refeições a R$ 1, e café da manhã 
por R$ 0,50, ao usuário, de segunda a 
sexta-feira. Agora são 42 unidades do 
programa instaladas na capital (21) e no 
interior. O Governo investiu R$ 350 mil 
para adequação do imóvel e instalação 
de equipamentos, além de garantir R$ 
1,23 milhão em subsídio da alimentação 
durante 24 meses, 

A Prefeitura de Araraquara entrou 
na parceria e vai complementar o valor 
do subsídio, repassando R$ 532,2 mil 
durante dois anos. 

Governo paulista, por meio da 
Secretaria de Desenvolvimento 
Social, anunciou investimentos de 
R$ 12,25 milhões para 45 novas 
unidades de Centro Dia e Centro 
de Convivência do Idoso no 
Estado de São Paulo.

Só para quem tem mais de 60

Novas unidades de 
Centro Dia e Centro de 
Convivência do Idoso 
são instaladas no 
interior paulista e na 
Grande São Paulo

O

As cidades contempladas com 
Centro Dia vão receber R$ 500 
mil cada uma. São elas: Garça, 
Guarulhos, Paulínia e Santa Fé do 
Sul. Inaugurada recentemente, a 
unidade de Araraquara teve inves-
timentos de R$ 300 mil. A prefei-
tura entrou com a contrapartida de 
R$ 592 mil, além do compromisso 
de custear a manutenção do local e 
os funcionários. Sua capacidade de 
atendimento soma 50 pessoas. 

As cidades que vão receber 
Centros de Convivência terão 
verba de R$ 250 mil cada para 
investir na sua montagem. As 
beneficiadas são Águas de Lin-
doia, Alto Alegre, Américo de 
Campos, Arealva, Areiópolis, Bady 
Bassit, Bananal, Bastos, Bebe-
douro, Buritama, Campo Limpo 
Paulista, Campos do Jordão, Cân-
dido Mota, Duartina, Em  baúba, 
Fartura, General Salgado, Guaíra, 
Guariba, Jaci, Junquei rópolis, Ju -
quiá, Lucélia, Monte Azul Paulista, 
Monte Mor, Oscar Bressane, Pa -

ra  puã, Pardinho, Pauliceia, Pinhalzinho, 
Pirassununga, Piratininga, Porto Ferreira, 
Presidente Alves, Santa Rita d’Oeste, 
Santo Expedito, São Carlos, São João do 
Pau d’Alho, São Miguel Arcanjo, Serra 
Negra e Socorro.

Sem perder o vínculo familiar 
– O Centro Dia é um espaço de acolhimen-
to, proteção e convivência de idosos semi-
dependentes, com idade igual ou superior 
a 60 anos. A prioridade do atendimento é 
para aqueles cujas famílias não têm con-
dições de dar atenção e cuidado durante 
o dia, pois precisam trabalhar. No fim da 
tarde, o idoso volta para a sua casa, sem 
perder o vínculo familiar.

No local, com enfermaria e banhei-
ros adaptados, área de descanso e sala de 
convivência com TV e DVD, o idoso recebe 
alimentação, atividades de lazer e cultura. 
Quem quiser se iniciar no mundo digital 
pode recorrer às aulas de informática, na 
sala dos computadores.

No Centro Dia, o idoso vai encontrar 
um espaço de socialização, lazer e ativi-
dades, de modo a contribuir para o enve-
lhecimento ativo, saudável e autônomo. 
Ambos os programas fazem parte do São 
Paulo Amigo do Idoso, lançado em 2012, 
e incluem ações como o Cartão Amigo do 
Idoso, benefício mensal de R$ 100, dire-
cionado a pessoas com idade superior a 
80 anos, e renda mensal de até meio salá-
rio mínimo. Há, ainda, o Fundo Estadual 
do Idoso, que financia programas e ações 
voltadas a essas pessoas, com o objetivo 
de assegurar direitos sociais e criar condi-
ções que promovam autonomia, integra-
ção e participação na sociedade. Por fim, 
o programa criou o primeiro Selo Amigo 
do Idoso para estimular municípios, enti-
dades públicas e sociedade civil à criação 
de ações do Programa São Paulo Amigo 
do Idoso.

Maria das Graças Leocádio
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