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Nota Premiada terá 91 ganhadores no primeiro sorteio de 2020
Fazenda
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No próximo dia 22, os 530 mil cadastrados na campanha irão concorrer. Serão 90 contemplados
com prêmios de R$ 10 mil e um de R$100 mil.

O primeiro sorteio de 2020 da Nota Premiada Bahia (NPB) já tem data definida e vai contemplar 91
sortudos com R$ 1 milhão em prêmios. No próximo dia 22, os 530 mil baianos cadastrados no site
da campanha irão concorrer. O resultado será divulgado pela Secretaria da Fazenda do Estado
(Sefaz) no dia seguinte.
De acordo com o coordenador de Educação Fiscal da Sefaz, Luís Henrique Brandão, mesmo se o
cidadão não ganhar neste primeiro sorteio, ainda há chances de concorrer ao prêmio especial de R$
1 milhão. “Quem concorre agora em janeiro são os consumidores que informaram o CPF em
compras feitas em dezembro último. Está previsto mais um sorteio especial com prêmio milionário
para junho. Todos que são cadastrados e fizerem compras de maio de 2019 até lá estarão
concorrendo”, informa.
Assim como ocorreu em dezembro de 2019, quando o número de sorteados passou a ser maior,
aumentando em 810% a chance dos participantes, o primeiro sorteio de 2020 será composto por 90
com prêmios de R$ 10 mil e um de R$ 100 mil. Antes, os sorteios regulares contemplavam apenas
10 pessoas com prêmios de R$ 100 mil para cada.
“Como o número de ganhadores aumentou, o tempo de validação da relação de ganhadores
também cresceu, fazendo com que a homologação e a divulgação dos nomes fosse feita no dia
seguinte ao sorteio”, explica Brandão.
A campanha
Criada no início de 2018, com o objetivo de reduzir a sonegação fiscal e ampliar a arrecadação
estadual, a NPB já distribuiu prêmios para 313 pessoas, sendo 203 da capital e 110 do interior.
Destes, dois felizardos faturaram o prêmio especial de R$ 1 milhão, em junho de 2018 e março de
2019. Para concorrer, além de realizar cadastro no site da campanha, é necessário incluir o número
do Cadastro de Pessoa Física (CPF) nas compras realizadas em estabelecimentos emissores de
notas fiscais eletrônica e do consumidor de todo o território estadual.
A cada compra, um bilhete eletrônico com dez números é gerado para o cidadão. A quantidade de
bilhetes depende do volume de compras realizadas. Essa medida, que visa equilibrar as chances
dos cidadãos com maior ou menor volume de compras, estabelece uma relação decrescente entre
quantidade de compras e total de bilhetes emitidos. Os bilhetes vencedores são conhecidos com
base nos sorteios da Loteria Federal
Além de auxiliar na fiscalização feita pelo Estado, o cidadão escolhe durante o cadastro até duas
instituições – uma de saúde e outra social – que serão beneficiadas com repasse de recursos, por
meio do Sua Nota é Um Show de Solidariedade. As 512 entidades participantes do programa já
receberam R$ 22,7 milhões desde o início da campanha.
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