Você quer ajudar Arca sem gastar quase nada?
Graças à nossa acreditação para a Nota Fiscal Paulista e a lei
incentivo (Fumcad), vocês podem ajudar a Arca sem gastar
quase nada!
O que muda?
Com esta acreditação poderemos nos beneficiar de um
apoio financeiro adicional, independente das
doações privadas e empresariais.
O que muda para vocês?
Em menos de 10 min. diretamente do seu
celular, você consegue apoiar o trabalho dos
nossos centros Arca do Saber e Arca do
Crescer.

Em que consiste?

A Nota Fiscal Paulista
O Programa da Nota Fiscal Paulista já permite a doação
automática para entidades sociais. No aplicativo ou no site,
você pode escolher a Arca como beneficiária dos créditos gerados
cada vez que você faz uma compra e informa o número do seu
CPF. Você também pode doar só tirando uma foto legível do
seu cupom fiscal e envie-a pelo Whatsapp! No fim do ano,
representa um financiamento importante para a nossa
associação!

Doar só com uma foto é possivel?

Como funciona?
Ao comprar um produto de qualquer valor, peça seu cupom
fiscal no caixa, tire uma foto legível e envie-a pelo
Whatsapp!

Compra um
produto

Cupom fiscal

(11) 94446-3430

Pronto! Seu cupom passa a ajudar nosso
trabalho e você nem precisa colocar a mão no
bolso! Obrigado!

Prefere doar pelo site ou aplicativo?
Paso 1
Baixe o aplicativo "Nota Fiscal Paulista" ou entre no site:
https://www.nfp.fazenda.sp.gov.br/login.aspx?ReturnUrl=
Passo 2
Faça o login ou registre-se. Você precisará do seu CPF, endereço,
CEP e alguns dados pessoais.
Passo 3
Na última etapa, você deverá registrar a conta bancária ligada ao
seu CPF para criar o registro no programa da Nota Fiscal Paulista.
Passo 4
Abra novamente o aplicativo ou o site com o seu CPF e a sua senha.
No menu, selecione "Doação Cupom com CPF". Escolha vigência de
doação "anual". Você pode encontrar a Arca através do nome "Arca
do Saber" no aplicativo/"Associação Arca de Noé do Apoio
Social" no site, ou através do nosso CNPJ (04 297 136/0001-66).
Passo 5

Confirme... e pronto!

Muito OBRIGADO
Esqueceu de informar o seu número de CPF na compra?

Você pode guardar os seus cupons fiscais e digitalizálos no aplicativo utilizando o QR code, através da
opção Doação Cupom sem CPF. Depois de
digitalizar, você só precisará atribuir a doação à Arca
do Saber / Associação Arca de Noé de Apoio Social.

