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NFP dá prêmio especial 
no Dia das Mães

Extração de maio 
distribuirá R$ 17,3 milhões, 
com prêmios de R$ 200 mil, 
R$ 120 mil e R$ 80 mil; 
resultado do sorteio será 
divulgado on-line, dia 15

Alunos matriculados no ensino médio 
na rede estadual que tiverem sugestões para 
mudar o País podem se inscrever, até 12 de 
junho, no Programa Parlamento Jovem 
Brasileiro 2015. Serão 78 representantes de 
Estados, dos quais 11 de São Paulo. Durante 
cinco dias, eles terão a oportunidade de 
viver a rotina de um congressista. Aos indi-
cados será oferecido espaço no plenário da 
Câmara dos Deputados para apresentar um 
projeto de lei e simular uma votação. 

O interessado deve preencher ficha de 
inscrição e participar de um minicurso para 
aprender como elaborar um projeto de lei. 
As informações estão disponíveis no site da 
Câmara (www.camara.gov.br). A ficha de 
inscrição e o projeto devem ser entregues 
ao professor-coordenador da escola, que 
os encaminhará à Diretoria Regional de 
Ensino da Secretaria Estadual da Educação.

Os inscritos aprenderão sobre os pro-
cessos legais e como elaborar projetos de 
promoção do bem-estar da sociedade. Os 
autores selecionados ficarão em Brasília, 
entre os dias 21 e 25 de setembro, com os 

USP figura entre as 50
melhores em oito áreas

A Universidade de São Paulo (USP) 
ficou entre as 50 melhores universida-
des do mundo em oito áreas, de acor-
do com o último ranking elaborado 
pela Quacquarelli Symonds – organiza-
ção britânica de pesquisa em educação, 
especializada em instituições de ensi-
no superior. As áreas foram agricultu-
ra e silvicultura (24ª posição); arte e 
design (34ª); filosofia (37ª); arquitetura 
(33ª); engenharia civil (47ª); odontolo-
gia (12ª); ciência veterinária (36ª); far-
mácia e farmacologia (46ª).

Divulgado no dia 29, o ranking 
avaliou 3.551 universidades do mundo 
inteiro, em 36 áreas de concentração. 
Em 35 dessas áreas, a USP ficou entre 
as 200 melhores e foi, também, classi-
ficada na posição entre a 51ª e a 100ª 
melhores do mundo em 21 delas. As 
listas foram divididas em cinco gran-
des áreas: artes e humanidades, enge-
nharia e tecnologia, ciências da vida e 
medicina, ciências naturais e ciências 
sociais e administração. 

Oficina em Assis ajuda a
elaborar projetos culturais

A cidade de Assis receberá, nos 
dias 11 e 12, a oficina Elaboração de 
Projetos Culturais – Editais ProAC de 
Museus. Destinado a profissionais da 
área museológica, o programa visa a 
capacitar os participantes para a ela-
boração de projetos culturais, tendo 
como base os editais de museus do 
Programa de Ação Cultural (ProAC). 
Haverá breve apresentação sobre o 
ProAC, seguida de análise sobre edi-
tais de Difusão de Acervos Museo ló-
gicos e de Preservação de Acervos Mu -
seológicos. A partir da discussão, os alu-
nos desenvolverão proposta para uma 
das modalidades. 

A oficina é promovida pelo Sistema 
Estadual de Museus (Sisem-SP) e pela 
Associação Cultural de Apoio ao Museu 
Casa de Portinari (Acam Portinari), 
instituições ligadas à Secretaria de 
Estado da Cultura. As inscrições, gra-
tuitas, devem ser feitas até amanhã, 7, 
no site www.sisemsp.org.br. Há 20 
vagas disponíveis. A oficina será minis-
trada no Memorial Rezende Barbosa – 
Av. Nove de Julho, 106 – centro – das 
9 às 16h30. Mais informações, pelo 
telefone (18) 3421-7033.

Bandeirantes recebe
Encontro de Museus
De 24 a 26 de junho, a Secretaria 

de Estado da Cultura promoverá o En -
   contro Paulista de Museus que inclui 
palestras com grandes nomes da mu -
seologia internacional e nacional. 
Nesta edição, a sétima, abordará a 
temática sobre a relação dos museus 
com a cidade, o território e seus públi-
cos. Maior evento do setor, o encontro 
reúne a cada ano aproximadamente 
mil profissionais de museus, gestores 
públicos de cultura, pesquisadores, 
estudantes e interessados. 

A abertura oficial será no auditório 
do Palácio dos Bandeirantes, a partir das 
9 horas. No dia seguinte, as atividades 
ocorrem no MAM, Bienal e Museu Afro 
(localizados no Parque do Ibirapuera) 
e Museu da Imigração (no Brás). No 
último dia, haverá painéis centrados na 
apresentação e discussão da proposta 
de Cadastro Estadual de Museus para o 
Estado de São Paulo. 

onsumidor cadastrado na Nota Fis-
cal Paulista (NFP) pode consultar, 
no site do programa (ver serviço), 
seus bilhetes para a 78ª extração. 
Neste mês, o sorteio mensal da Se -
cretaria Estadual da Fazenda cele-
brará o Dia das Mães e, por esse mo -
tivo, os três prêmios especiais foram 
multiplicados por quatro. O primeiro 
contemplado receberá R$ 200 mil; 
o segundo, R$ 120 mil; e o terceiro, 
R$ 80 mil. Para saber se foi sorteado, 
basta o usuário fazer a con   sulta a 
partir de 15 de maio.

Nesta extração, concorre quem 
fez compras em janeiro de 2015 e 
solicitou a inclusão do CPF ou CNPJ 
no cupom fiscal. No total, foram 
gerados 143.296.471 bilhetes eletrô-
nicos pertencentes a 9.299.804 con-
sumidores; 2.668 entidades assis-
tenciais; e 7.067 condomínios cadas-
trados na NFP. Serão pagos R$ 17,3 
milhões e, além dos prêmios princi-
pais, há mais 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 participar dos sorteios, o 
primeiro passo é a inscrição no pro-
grama da NFP (ver serviço). Em 
seguida, deve-se aceitar as condições 
do regulamento dos sorteios. Adesão 
até o dia 25 de cada mês dá direito à 
participação no mês seguinte. Uma 
vez finalizado o cadastro, não será 
mais necessário repeti-lo – a inclu-
são nas extrações seguintes é auto-
mática. Cada compra de R$ 100 dá 
direito a um bilhete eletrônico.

Estímulo – “Desde sua criação, em 
dezembro de 2008, o programa paga mul-
tiplicado por quatro os valores dos três prê-
mios principais em algumas datas do ano. 
Isso ocorre nos meses de maio, junho, agos-
to, outubro e dezembro”, observa o coorde-
nador da NFP, Renato Chan. 

A medida, explica o profissional da Fa -
zenda estadual, visa a prestigiar e celebrar 
datas comemorativas, como o Dia das 
Mães, dos Namorados, dos Pais, das Crian-
ças e o Natal. Pretende também estimular 
consumidores ainda não inscritos a aderir 
ao programa paulista de combate à sonega-
ção fiscal e a participar dos sorteios, em 
especial nas cinco datas do ano em que as 
vendas no comércio aumentam. 

NFP – Criada em outubro de 2007, a 
Nota Fiscal Paulista integra o Programa de 
Estímulo à Cidadania Fiscal da Fazenda. 
A iniciativa reduz a carga tributária indi-
vidual do cidadão, ao lhe destinar créditos 
quando adquire produtos ou serviços no 
Estado de São Paulo.

O sistema devolve ao consumidor até 
30% do Imposto sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e Prestação de Ser-
viços de Transporte Interestadual e Intermu-
ni cipal e de Comunicação (ICMS) efetivamen-
te recolhido pelo estabelecimento comercial, 

bastando, para isso, que seja cadastrado e 
peça o cupom fiscal com seu CPF ou CNPJ.

Créditos – A quantia acumulada é 
informada ao consumidor no site da NFP. O 
montante pode ser reservado, exclusivamen-
te no mês de novembro, para abater parte do 
Imposto sobre a Propriedade de Veículo 
Automotor (IPVA) do ano se  guinte. Se pre-
ferir, o cidadão pode sacá-lo ou, ainda, doar 
o crédito recebido a uma entidade de assis-
tência social ou de saúde cadas trada na 
NFP, bastando entregar o cupom fiscal sem 
CPF ou CNPJ à instituição.

Atualmente, a NFP registra 17 milhões 
de consumidores cadastrados e a Fazenda 
já processou 37 bilhões de documentos fis-
cais ligados ao programa. No total, o tesou-
ro paulista devolveu R$ 12,1 bilhões aos 
participantes, dos quais R$ 10,9 bilhões em 
créditos e R$ 1,2 bilhão em prêmios nos 77 
sorteios realizados.

Rogério Mascia Silveira
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SERVIÇO
Nota Fiscal Paulista (NFP) 
www.nfp.fazenda.sp.gov.br
Sorteios 
www.nfp.fazenda.sp.gov.br/sorteio

Parlamento Jovem está com inscrições abertas

custos de passagem e hospedagem pagos 
pela Câmara dos Deputados. Eles partici-
parão de debates e votação da casa. Os con-
templados só podem participar uma única 
vez do programa.

No ano passado, sete jovens da pasta 
da Educação vivenciaram a experiência. 
Antes, passaram por uma seleção com alu-
nos entre 16 e 22 anos. Foram avaliados o 

conteúdo dos projetos, a importância e o 
ineditismo da proposta. Entre os vencedo-
res da última edição, estavam iniciativas 
que incluíam desde a doação de próteses 
capilares para mulheres em processo de 
quimioterapia até a criação de creches 
para idosos.
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Chan, da NFP – Em datas 
comemorativas, os valores 
dos prêmios principais são 
multiplicados por quatro

Jovens representantes de Estados vão viver, durante cinco dias, a rotina de um congressista
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