ETAPA 1 - Cadastro Inicial Nota Fiscal Paulista
(Caso você já tenha cadastro na nota fiscal paulista pular para a ETAPA 2!!!)
1º Passo – Acesse o site do Nota Fiscal Paulista (https://www.nfp.fazenda.sp.gov.br/login.aspx?ReturnUrl=/) e clique
em "Cadastro Pessoa Física".

2º Passo - Entre com o seu CPF, data de nascimento e nome completo da mãe. Depois, faça a verificação do
reCAPTCHA e clique em "Avançar".

3º Passo - Agora, complete o seu cadastro com os dados solicitados e crie uma senha. Note que você deve
concordar com o regulamento para participar dos sorteios mensais. Após preencher todos os campos obrigatórios,
pressione "Avançar".

4º Passo - Voltando à página de login do Nota Fiscal Paulista
(https://www.nfp.fazenda.sp.gov.br/login.aspx?ReturnUrl=/), entre com o seu CPF e a sua senha;

ETAPA 2 – Cadastrar “Creche Mãe Meimei” para doação automática de cupons!
1º Passo – Clicar em “Entidades” -> “Doação de Cupons com CPF (Automática)”

2º Passo – Após selecionar o período o qual você deseja doar (anual, semestral ou mensal); Você pode
encontrar nossa entidade por “CNPJ” -> 51.921.831/0001-37 ou pela “Razão Social” -> Associação
Lourdes Feres Khawali. Após encontrar, clicar em “Pesquisar” e selecionar nossa entidade. Ignore os
cadastros antigos (aparecem como inativos).

3º Passo – Após selecionar nossa entidade clique em “Voltar” e logo em seguida em “Confirmar Doação
Automática.”

Último Passo – Para ativar seu cadastro é necessário que você transfira seus créditos disponíveis (caso
tenha) para sua conta bancária. É só seguir as instruções que irão aparecer em sua tela após você
completar o cadastro. Caso não apareça nada, fique tranquilo, pois está tudo certo. Para concorrer aos
prêmios, é muito importante que você forneça seu cpf em todas as compras que você realizar. Uma
compra de centavos pode ser responsável por você ser sorteado em até 1 milhão de reais. Confira
seus créditos com frequência.

Nosso Muito Obrigado, e BOA SORTE!

