
Colabore doando sua Nota Fiscal Paulista para Vila Vicentina de Araraquara 

 

Importante: 

 

 Se você já é cadastrado na Nota Fiscal Paulista e tem facilidade com a internet, informe seu número 

de Celular ou e-mail que lhe será enviado um manual explicando como proceder. 

 Caso já seja cadastrado e não sabe sua senha, entre no site da Nota Fiscal Paulista, clique em 

“esqueci minha senha” e clique em enviar link por e-mail para você criar uma nova senha. 

 Se você já é cadastrado na Nota Fiscal Paulista e não tem facilidade com a internet, informe para 

nós seu número de CPF e sua senha da Nota Fiscal Paulista, que com sua autorização faremos o 

cadastro de doação da Nota Fiscal Paulista para a Vila Vicentina. 

 Após o cadastro de sua doação da Nota Fiscal Paulista para a Vila Vicentina, a partir daí o 

importante em qualquer compra que fizer, não deixe de informar ao caixa seu CPF, pois se não 

informar, você não estará fazendo a doação. 

 

Dados necessários para cadastro na Nota Fiscal Paulista: 

 Nome Completo: _______________________________________________________________ 

 Fone: Fixo: ________________________ Celular (_____) ______________________________ 

 CPF: __________________________________________________ 

 Número do Título de Eleitor: ________________________________ 

 Data de Nascimento: ___/________________/__________________ 

 Endereço: Rua/Av. ________________________________________, nº ____________ 

Complemento: __________________________ Bairro: ___________________________ 

 Nome da Mãe: ___________________________________________________________ 

 Número do RENAVAN do veículo: ____________________________________________ 

 Seu número de instalação da Conta da CPFL: ___________________________________ 

Observação: Depois de cadastrado, você só começará a fazer a doação para a Vila Vicentina 
depois que fizer o primeiro resgate para você mesmo, em uma conta no banco que lhe pertença. 
Não informe sua senha do banco e nem forneça o cartão do banco e nem seus dados, precisamos 
apenas do número da conta para poder fazer o primeiro resgate para você mesmo. 
Banco: ____________________________ 

Agência: ____________ Conta nº ________________________________________ 

Qualquer dúvida favor entrar em contato com Sérgio (16) 99719.6872 

Muito obrigado! 


