Prezado(a)s XXXXXXXXXXXX,
Conforme conversado,
Nós da ANSEF/SP (Associação dos Servidores da Polícia Federal no Estado de São Paulo) uma associação,
sem fins lucrativos cujo o propósito é fomentar o desenvolvimento e a prática contínua de esportes entre
os Servidores (Delegados, Agentes, Escrivães, Papiloscopistas, Peritos e Administrativos) da Polícia
Federal para que possam durante suas carreiras manter o preparo e condicionamento físico.
Por não possuirmos os recursos suficientes para enviar nossos atletas amadores às competições
internacionais, aprovamos junto ao Ministério do Esporte um projeto incentivado (segue em anexo
Diário Oficial da União), que permite que os eventuais patrocinadores desta iniciativa obtenham junto a
Receita Federal, a isenção de até 100% do seu Imposto de Renda devido.
Portanto, gostaria de apresentar a demanda de patrocínio incentivado através da destinação do Imposto
de Renda para o Projeto de levar nossa Delegação de Servidores da Polícia Federal ao Mundial de Policiais
e Bombeiros (http://www.chengdu2019wpfg.com/en/index.html) que ocorrerá ano que vem na China,
na Cidade de Chengdu, de 08/08 a 18/08/2019. Entretanto, só temos até final deste ano para realizar a
captação destes recursos.
Por esta razão, gostaria de seu apoio e empenho para conseguirmos captar este patrocínio.

O PROJETO:
Inicialmente este projeto foi formulado para que nossa Delegação participasse do WPFG 2017
(Primeira Publicação Diário Oficial da União), em Los Angeles. Como não obtivemos captação
suficiente, optamos por estender o prazo do projeto e usá-lo no WPFG 2019, na China (Segunda
Publicação Diário Oficial da União). Lembrando que em 2017 alguns atletas, com disponibilidade
financeira pessoal naquele momento, participaram do torneio, em Los Angeles com recursos
próprios. O inconveniente desta situação é que nem sempre conseguimos levar os melhores atletas
tecnicamente, consequentemente, o retorno em medalhas fica comprometido.
Este projeto tem por objetivo levar à China uma delegação composta pelos 70 melhores atletas
amadores, policiais Federais, e mais 05 membros da equipe técnica. Esta equipe que tem um histórico
de destaque nesta tradicional competição que ocorre, no exterior a cada 2 anos e é reconhecidamente
(https://en.wikipedia.org/wiki/World_Police_and_Fire_Games) a terceiro maior torneio do mundo só
perdendo para as Olimpíadas e os Jogos da Amizade, que reúne em torno de 10.000 atletas policiais e
bombeiros de todo o mundo. Nossa delegação já campeã mundial de futebol, em 2013 na Irlanda do
Norte e já obteve mais 12 medalhas de ouro em esportes individuais, ao longo de suas edições e que
o Brasil participa desde 2009.
Basicamente, estes recursos serão utilizados para custear as passagens aéreas, estadia, uniformes,
equipamentos esportivos de toda a Delegação.
O valor integral do projeto é de R$ 940.653,64, o que perfaz o valor individual por atleta de R$
12.543,00. Montante este que não necessariamente precisa ser obtido num único patrocinador
seja ele pessoa física ou jurídica.

Desde já, me coloco a disposição para visitá-los pessoalmente para explicar melhor este projeto, inclusive
demonstrar que ele representa uma oportunidade ímpar para as empresas divulgarem que suas Marcas
estão apoiando os servidores de uma Instituição com altíssimo prestígio popular e mais, expor sua Marca
no exterior a um custo praticamente simbólico.
Att,
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