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Nota Fiscal Paulista libera
R$ 612 milhões e lança app
C

Pela primeira vez, o
contribuinte pode movimentar
seu dinheiro por meio de app
para celular; ferramenta
lançada pela Secretaria da
Fazenda tem versões para
Android e iOS e é gratuita

NFP, Carlos Ruggeri,
fazendo menção ao
programa lançado em
março pela Fazenda e
disponível em versões
gratuitas nas lojas de
aplicativos dos sistemas
operacionais Android
e iOS (iPhone e iPad)
(ver serviço). De acordo com o coordenador,
o app é seguro e ágil.
Ruggeri informa
que, há diversas opções
de destinação para o dinheiro. A lista inclui
comprar bilhetes eletrônicos para participar dos sorteios mensais (cada R$ 100 dá
direito a um), transferir o montante para
conta corrente/poupança, usar o valor para
abater parte do Imposto sobre Veículo
Automotor (IPVA) do ano seguinte (opção
disponível apenas em outubro), ou, ainda,
doar quanto quiser para entidades assistenciais e beneficentes cadastradas e regulares
na Secretaria da Fazenda.

“A partir de agora, o contribuinte poderá movimentar seus créditos
diretamente na tela do celular ou
do tablet”, explica o coordenador da

Restituição – Criada em 2007, no
âmbito do Programa de Estímulo à Cidadania
Fiscal, “a Nota Fiscal Paulista é ação governamental cuja meta é combater a sonegação

REPRODUÇÃO

ontribuintes pessoa física ou jurídica, inscritos no programa Nota Fiscal
Paulista (NFP), podem utilizar os créditos referentes aos cupons fiscais de
compras realizadas no primeiro semestre do ano passado. Ontem, 17, a
Secretaria Estadual da Fazenda liberou R$ 612 milhões, que ficarão à disposição do consumidor durante cinco
anos, podendo os valores ser consultados no site da NFP (ver serviço).
Também nesta segunda-feira, o contribuinte passou a ter a opção de movimentar seus créditos pelo aplicativo
da Secretaria da Fazenda.

e reduzir a carga tributária individual cobrada do cidadão”, explica
Ruggeri. Quando o consumidor compra no
Estado e informa seu
CPF ou CNPJ na nota
fiscal, ele recebe de
volta até 30% do Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços (ICMS) efetivamente recolhido pelo
estabelecimento comercial, de acordo com o tipo de mercadoria
adquirida ou serviço contratado.
Em dez anos, o programa tem cadastrados 19 milhões de participantes. Nesse período, os sistemas da Fazenda processaram
mais de 51 bilhões de documentos fiscais,
foram restituídos aos contribuintes mais de
R$ 15 bilhões: R$ 13,8 bilhões em créditos
e R$ 1,5 bilhão em prêmios nos 101 sorteios
realizados. Neste ano, em comemoração ao
10º aniversário, foi criado um novo logotipo e também um novo lema para o programa: “Você pede, muita gente ganha”.
Crescimento – De acordo com as
regras da NFP, as liberações de crédito

são semestrais e ocorrem, sempre, nos
meses de abril e outubro. “Na comparação com a última liberação, realizada em
outubro do ano passado, o repasse para
as entidades assistenciais aumentou em
9%. O valor saltou de R$ 52 milhões para
R$ 57 milhões”, informa Ruggeri.
Na mais recente liberação, os contribuintes, pessoa física e pessoa jurídica,
com mais créditos recebidos estão nas
três maiores cidades do Estado em termos populacionais: a capital (R$ 219,84
milhões); Campinas (R$ 15,96 milhões);
e Guarulhos (R$ 11,06 milhões). A Ação
Comunitária do Brasil (1,41 milhão); o
Instituto Verdescola (R$ 1,2 milhão); e
a Associação ao Menor Excepcional
(R$ 601,55 mil) são as instituições com
mais valores à disposição.
Rogério Mascia Silveira
Imprensa Oficial – Conteúdo Editorial

SERVIÇO
Nota Fiscal Paulista
nfp.fazenda.sp.gov.br
Aplicativo da NFP para celular e tablet:
• Android – goo.gl/X6GzSB
• iPhone ou iPad – goo.gl/v7Uz1a

A Secretaria da Cultura do Estado de
São Paulo promove diversas atividades para
marcar o Dia Nacional do Livro Infantil,
celebrado hoje, 18. A iniciativa pretende
despertar o interesse das crianças pelas
publicações impressas, a partir de ações
interativas, no período de 18 a 30 de abril.
Instituições como as Bibliotecas de
São Paulo e Parque Villa-Lobos, além das
Fábricas de Cultura, desenvolveram atividades que tornam a leitura mais descontraída. Contações de histórias, brincadeiras, músicas e tecnologias são algumas das
propostas para estimular o contato com a
leitura e o manuseio das obras.
Incentivo – Semanalmente, a Biblioteca de São Paulo e a Biblioteca Parque Villa-Lobos realizam duas atividades gratuitas dirigidas ao público infantil: a Hora do
Conto e o Lê no Ninho. A Hora do Conto
apresenta companhias de contação de histórias, como os grupos Girasonhos e Mãos
de Fada, que interpretam textos modernos
e clássicos da literatura infantojuvenil, utilizando fantasias e cenários.

DIVULGAÇÃO/BSP

Dia do Livro: Cultura promove atividades de estímulo à leitura

BSP e BVL – Atividades de estímulo e iniciação à leitura para crianças de 6 meses a 4 anos de idade

O projeto Lê no Ninho foi elaborado
para bebês e crianças entre 6 meses e 4
anos de idade. Com duração de 45 minutos,
as sessões possibilitam aos pequenos o contato inicial com as publicações por meio de
livros-brinquedos, fantoches e chocalhos. A
tecnologia também faz parte do programa,
que passou recentemente a utilizar tablets.
Um dos objetivos dessas ações é estimular os pais a repetir as experiências em casa.
“A criação de vínculos afetivos, com o incentivo de um adulto lendo para um jovem, e a
seleção de conteúdos adequados são essen-

ciais nessas missões”, ressalta Pierre André
Ruprecht, diretor-executivo da SP Leituras,
organização social responsável pela gestão das
Bibliotecas de São Paulo e Parque Villa-Lobos.
Aventura – As Fábricas de Cultura
promovem atividades como contação de histórias, saraus e rodas de conversa nas bibliotecas das dez unidades do projeto, localizadas no Parque Belém, Vila Curuçá, Cidade
Tiradentes, Itaim Paulista, Sapopemba, Vila
Nova Cachoeirinha, Jaçanã, Brasilândia,
Jardim São Luís e Capão Redondo.

De acordo com a educadora da Fábrica
de Cultura Cidade Tiradentes, Mônica Rodrigues, o hábito de leitura na infância
representa um dos principais mecanismos
de aprendizagem dos jovens. “Ler desperta
o interesse pela linguagem, pelos saberes
ancestrais combinados aos da contemporaneidade e instiga o corpo a realizar uma
aventura de desenvolvimento pelo mundo”,
acredita a educadora.
O Dia Nacional do Livro Infantil foi
criado em 2002 para comemorar o aniversário de Monteiro Lobato (1882-1948),
um dos mais influentes escritores do
País, e também para ressaltar a importância de suas obras para o universo da literatura infantojuvenil brasileira.
Imprensa Oficial – Conteúdo Editorial
Portal do Governo do Estado

SERVIÇO
Confira as ações de incentivo ao
hábito de leitura pelas crianças
em goo.gl/mRvYt9
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