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Já estão disponíveis bilhetes para próximo sorteio da Nota Premiada Bahia
Fazenda
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O sorteio, que terá o resultado divulgado no dia 20, será o terceiro com o novo formato, que amplia
em 810% as chances de ganhar dos participantes. Serão 90 prêmios de R$ 10 mil e um de R$ 100
mil, num total de 91 pessoas contempladas em janeiro. O valor total entregue aos ganhadores a
cada mês continua o mesmo: R$ 1 milhão.

Os bilhetes com os quais os participantes da Nota Premiada Bahia irão concorrer ao próximo sorteio
já estão disponíveis para consulta no site da campanha. O sorteio, que terá o resultado divulgado no
dia 20, será o terceiro com o novo formato, que amplia em 810% as chances de ganhar dos
participantes. Serão 90 prêmios de R$ 10 mil e um de R$ 100 mil, num total de 91 pessoas
contempladas em janeiro. O valor total entregue aos ganhadores a cada mês continua o mesmo: R$
1 milhão. O resultado será disponibilizado no site da campanha e também nas redes sociais
(Instagram @notapremiadabahia e @sefazbahia, Twitter @sefazba e Facebook @sefaz.govba).
Para o próximo sorteio, são considerados os bilhetes gerados a partir das emissões da Nota Fiscal
do Consumidor Eletrônica (NFC-e) feitas em janeiro de 2020 que contenham o CPF do participante.
Os bilhetes podem ser consultados por meio do site da campanha, fazendo o login e clicando em
'Minha Conta' – 'Bilhetes'. A busca deve ser filtrada pelo mês anterior. A Nota Premiada possui
atualmente quase 540 mil participantes inscritos. Desde fevereiro de 2018, os sorteios já premiaram,
ao todo, 404 pessoas. Foram 222 prêmios de R$ 100 mil, 180 de R$ 10 mil e ainda dois sorteios
especiais de R$ 1 milhão, realizados em junho de 2018 e em março de 2019. Do total de
ganhadores, 264 moram na capital e 140 no interior.
Novo modelo
O novo modelo atendeu a pedidos de internautas nas redes sociais ao governador Rui Costa. As
chances foram consideravelmente ampliadas tendo em vista que até o sorteio de novembro de 2019
vinham sendo realizadas mensalmente apenas dez premiações, todas no valor de R$ 100 mil. O
valor do prêmio especial sorteado anualmente para um único ganhador, a ser realizado em junho,
será mantido: R$ 1 milhão.
“As pessoas vinham sinalizando nas redes sociais que gostariam de ver ampliadas as
oportunidades de premiação, e essa alteração foi determinada pelo governador”, afirma o secretário
da Fazenda do Estado, Manoel Vitório. Ele ressalta que, com a mudança, são agora sorteados
1.093 prêmios por ano, ante os 121 anuais do modelo original.
A Nota Premiada Bahia também apoia 512 instituições filantrópicas inscritas e ativas, para as quais
foram destinados, desde o ano de 2018, R$ 22,7 milhões. O participante, no ato do cadastro,
escolhe até duas instituições beneficentes que integram o programa Sua Nota é um Show de
Solidariedade, uma da área social e outra da área de saúde, com as quais irá compartilhar as suas
notas eletrônicas.
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