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A ação, que aconteceu na quarta (6) e na quinta (7), foi realizada em função do Dia da Nota Fiscal,
celebrado em 10 de novembro, e teve como objetivo conscientizar os colaboradores sobre os
caminhos que este documento fiscal percorre dentro da empresa, a função socioeconômica dos
tributos e importância de se solicitar a nota.

A equipe da Coordenação de Educação Fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-BA)
participou de workshop de dois dias voltado para os funcionários da Continental Pneus, na fábrica
da empresa, em Camaçari. A ação, que aconteceu na quarta (6) e na quinta (7), foi realizada em
função do Dia da Nota Fiscal, celebrado em 10 de novembro, e teve como objetivo conscientizar os
colaboradores sobre os caminhos que este documento fiscal percorre dentro da empresa, a função
socioeconômica dos tributos e importância de se solicitar a nota.
Cerca de 600 funcionários da empresa também puderam conhecer mais sobre a campanha de
cidadania fiscal Nota Premiada Bahia, que mensalmente sorteia dez prêmios de R$ 100 mil e, ao
longo do ano, realiza sorteios especiais de R$ 1 milhão, além de apoiar as instituições filantrópicas
do programa Sua Nota é Um Show de Solidariedade. A Sefaz-BA também distribuiu aos
colaboradores 432 exemplares da cartilha “Tributos em Nosso Dia a Dia”, além de material gráfico
com o passo a passo para participar da campanha.
Mariluci Alves, funcionária do setor financeiro, aproveitou o workshop para se cadastrar na Nota
Premiada Bahia. "A partir de agora, vou sempre colocar o CPF na nota para concorrer aos prêmios
e ajudar às entidades filantrópicas", destacou. Mesmo que o caixa não pergunte, toda vez que for
comprar algo, vou pedir o CPF na nota", disse.
O funcionário Jeová Rodrigues, do setor de Inspeção Final, não imaginava que seria tão simples se
cadastrar na Nota Premiada Bahia. Em menos de dois minutos, ele efetuou sua inscrição no site e
agora está apto a concorrer aos sorteios e compartilhar suas notas com as entidades filantrópicas.
"Sempre colocava meu CPF na nota, mas ainda não era cadastrado. Fiquei feliz porque, de agora
em diante, sempre que pedir o CPF na nota vou estar ajudando as instituições filantrópicas",
afirmou.
O coordenador de Educação Fiscal da Secretaria, Luís Henrique Brandão, ressaltou que ações
como esta são fundamentais para difundir a importância da educação fiscal e ampliar o alcance da
campanha Nota Premiada Bahia.
Campanha
Os participantes da Nota Premiada Bahia, além de concorrerem a dez prêmios mensais de R$ 100
mil e a sorteios especiais de R$ 1 milhão, compartilham suas notas fiscais eletrônicas com as
instituições que integram o programa Sua Nota é um Show de Solidariedade. Ao se inscrever no site
da Nota Premiada, é necessário escolher até duas instituições filantrópicas, uma da área de saúde e
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outra da área social, e, depois disso, incluir o CPF nas compras realizadas em estabelecimentos
que emitem a Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e).
Já são R$ 19,9 milhões repassados às instituições participantes do Sua Nota desde que este teve
as regras simplificadas e foi vinculado à campanha Nota Premiada Bahia, deflagrada em 2018.
Participam do programa instituições de vários portes, desde grandes hospitais e santas casas até
pequenos centros de apoio social. Para consultar a relação de instituições participantes, é preciso
acessar o site da Nota Premiada Bahia e ir até a opção “Quem participa” => “Instituições”. A busca
pode ser filtrada por etapa do programa Sua Nota é Um Show de Solidariedade (a etapa atual é a
quinta), por área (se social ou de saúde), por município ou pelo nome da instituição. Outra forma de
consultar as instituições cadastradas é acessar o site da Sefaz-BA, na opção “Educação Fiscal” e
clicar no banner “Sua Nota é um Show de Solidariedade”. Atualmente existem 502 filantrópicas
ativas no programa.
Fonte: Ascom/Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz)
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