
 
 
 
 
 

 

   UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL  
Região de São Paulo 

Rua Cel. Xavier de Toledo, 316       
            3º andar – República   

CEP 01048-000 São Paulo – SP 
           Tel./Fax. (11)3154.5500     

escoteirossp.org.br 

EDITAL DE PATROCÍNIO 
DESAFIO SÊNIOR REGIONAL 2017 
 
A União dos Escoteiros do Brasil – Região São Paulo torna público o presente Edital e faz 
saber que estará recebendo propostas de patrocínio para a realização do DESAFIO 

SÊNIOR REGIONAL 2017 nos termos aqui estabelecidos. 

 

PREÂMBULO 

O Escotismo é um movimento educacional de jovens e para jovens, presente em todo o 
mundo. A Organização Mundial do Movimento Escoteiro (WOSM) é o maior movimento 
mundial de jovens, sem fins lucrativos e apartidário. Seu objetivo é promover unidade e 
a compreensão dos propósitos e princípios do Escotismo. A WOSM, Organização Mundial 
do Movimento Escoteiro, é uma confederação de 162 Organizações Escoteiras Nacionais 
em uma rede de mais de 40 milhões de membros, com mais de 1 milhão de Grupos 
Escoteiros nas comunidades locais. Cerca de 7 milhões são adultos voluntários,                         

que apoiam as atividades, resultando em um enorme efeito multiplicador.  

O EVENTO 

O evento tem por tema “Conhecendo nossa História”, o qual proporcionará aos 
participantes uma oportunidade única para compartilhar, viver uma aventura e desfrutar 

da cidade e das cachoeiras de Cruzeiro e região.  

 

Público-alvo: Jovens de 15 a 17 anos de idade 

Data: 07 e 10 de setembro de 2017 

Local: Cruzeiro/SP 
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PARTICIPAÇÃO COMERCIAL 

Levando em conta os princípios do Movimento Escoteiro, não podem participar desta ação 

empresas de tabaco, fumo e álcool, bem como empresas que façam testes em animais.  

 

INCENTIVO FISCAL 

Toda participação será recebida como como doação, caracterizado pela LEI Nº 13.204, 

DE 14 DE DEZEMBRO DE 2015: 

“Art. 84-B. As organizações da sociedade civil farão jus aos seguintes benefícios, 
independentemente de certificação: 

I - receber doações de empresas, até o limite de 2% (dois por cento) de sua receita 

bruta; 

“Art. 84-C. Os benefícios previstos no art. 84-B serão conferidos às organizações da 
sociedade civil que apresentem entre seus objetivos sociais pelo menos uma das 

seguintes finalidades: 

X - promoção de direitos estabelecidos, construção de novos direitos e assessoria jurídica 
gratuita de interesse suplementar;  

XI - promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e 

de outros valores universais;  

Sendo dedutíveis para empresas tributadas através de lucro real. Ao realizar 
as doações, com base no Art. 13 da Lei nº 9.249/95, tais empresas podem 
registrar o valor doado como despesa, reduzindo, assim, a base de cálculo, e 
consequentemente o valor que iria pagar de Imposto de Renda – IR e de 

Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL. 
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Para permitir que empresas possam compartilhar seus investimentos nessa ação, abrimos 

as seguintes cotas de patrocínio: 

 

 

 

 

 

 

Categoria de patrocínio** Investimento (em R$) 

MASTER R$35.000,00 

Ativação com a marca do apoiador 

Estande com montagem básica (18 m²) 

Mailing com participantes do evento 

08 banners com sinalizações 

Vídeo de apresentação da empresa na abertura do evento 

Backdrop na festa do evento 

Marca no site www.escoteirossp.org.br 

Marca em fotos do evento 

Banner (incluso) 

Agradecimento formal 

Certificado de Responsabilidade Social 

Distribuição de brindes da empresa (empresa deverá ceder) 

Distribuição de informativos nos kits dos participantes (empresa deverá ceder) 

Boné com marca da empresa (incluso) 

Uso de camiseta com marca da empresa com participantes (incluso) 

Medalha de Gratidão 

Pórtico com nome da empresa na entrada do evento (incluso) 
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Categoria de 
patrocínio** 

Investimento 
(em R$) 

Ativação com a marca do apoiador 

MELHOR 
POSSÍVEL 

R$ 10.000,00 

 

Marca no site www.escoteirossp.org.br 
Marca em fotos do evento 

Banner (incluso) 

Agradecimento formal 

Certificado de Responsabilidade Social 

Distribuição de brindes da empresa (empresa deverá ceder) 

Distribuição de informativos nos kits dos participantes 

(empresa deverá ceder) 

Boné com marca da empresa (incluso) 

Uso de camiseta com marca da empresa com participantes 

(incluso) 

Medalha de Gratidão 

Pórtico com nome da empresa na entrada do evento 

(incluso) 

OURO R$ 5.000,00 

Marca no site www.escoteirossp.org.br 

Marca em fotos do evento 

Banner (incluso) 

Agradecimento formal 

Certificado de Responsabilidade Social 

Distribuição de brindes da empresa (empresa deverá ceder) 

Distribuição de informativos nos kits dos participantes 

(empresa deverá ceder) 

Boné com marca da empresa (incluso) 

Uso de camiseta com marca da empresa com participantes 

(incluso) 

PRATA R$ 1.000,00 

Marca no site www.escoteirossp.org.br 

Marca em fotos do evento 

Banner (já incluso) 

Agradecimento formal 

Certificado de Responsabilidade Social 

Distribuição de brindes da empresa (empresa deverá ceder) 

Distribuição de informativos nos kits de participantes 
(empresa deverá ceder) 

Boné com marca da empresa (já incluso) 

BRONZE R$ 500,00 

Marca no site www.escoteirossp.org.br 

Marca em fotos do evento 

Banner (já incluso) 

Agradecimento formal 

Certificado de Responsabilidade Social 

 

 

http://www.escoteirossp.org.br/
http://www.escoteirossp.org.br/
http://www.escoteirossp.org.br/
http://www.escoteirossp.org.br/
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Comparativo das cotas 

 

 

MASTER 
MELHOR 
POSSíVEL 

OURO PRATA BRONZE 

Estande com montagem básica (18 m²) X         

Mailing com participantes do evento X         

08 banners com sinalizações X         

Vídeo de apresentação da empresa na abertura X         

Backdrop na festa do evento X         

Medalha de Gratidão X X       

Pórtico com nome da empresa na entrada do 
evento (incluso) 

X X       

Uso de camiseta com marca da empresa com 
participantes (incluso) 

X X X     

Distribuição de brindes da empresa (empresa 
deverá ceder) 

X X X X   

Distribuição de informativos nos kits dos 
participantes (empresa deverá ceder) 

X X X X   

Boné com marca da empresa (incluso) X X X X   

Marca no site www.escoteirossp.org.br  X X X X X 

Marca em fotos do evento X X X X X 

Banner (incluso) X X X X X 

Agradecimento formal X X X X X 

Certificado de Responsabilidade Social X X X X X 

 

*Outros valores poderão ser oferecidos 
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Cotas de patrocínio – Material NAMERIGHTS 

Nessa oportunidade, o parceiro tem a possibilidade de inserir seu nome no programa da 

atividade: 

Categoria de 
patrocínio 

Lista de material 
cedido ou valor (em 
R$) 

Ativação com a marca do apoiador 

DESCIDA DO 
PARAÍBA 

280 bombonas / 245 
pontaletes / 1000 

parafusos / 250 remos 
/ 03 rolos de sisal / 

1000 unidades de saco 
de lixo (50 litros) / 

gasolina para barcos  
 

OU 
 

R$ 10,000.00 

Marca no site www.escoteirossp.org.br    

Marca em fotos do evento 

Agradecimento formal 

Certificado de Responsabilidade Social 
Nome da base de atividades com o nome da 
empresa 

 

MÓDULO 
DESCOBRIMENTO 

R$ 5.000,00 

Marca no site www.escoteirossp.org.br 

Marca em fotos do evento 

Agradecimento formal 

Certificado de Responsabilidade Social 

Nome da base de atividades com o nome da 
empresa  

MÓDULO WATER 
TREKING 

R$ 2.000,00 

Marca no site www.escoteirossp.org.br 

Marca em fotos do evento 

Agradecimento formal 

Certificado de Responsabilidade Social 

Nome da base de atividades com o nome da 
empresa 

MÓDULO SOCIAL R$ 2.000,00 

Marca no site www.escoteirossp.org.br 

Marca em fotos do evento 

Agradecimento formal 

Certificado de Responsabilidade Social 

Nome da base de atividades com o nome da 
empresa 

 

 

 

 

 

http://www.escoteirossp.org.br/
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Cotas de patrocínio – Material 

Categoria 
de 
patrocínio 

Lista de material 
cedido 

Ativação com a marca do apoiador 

MELHOR 
POSSÍVEL 

500 camisetas / 500 
bonés / 280 bombonas / 
250 pontaletes / 1000 
parafusos / 250 remos / 
1000 sacos de lixo / 
gasolina / 10 latões de 
tinta 

Marca no site www.escoteirossp.org.br 

Marca em fotos do evento 

Agradecimento formal 

Certificado de Responsabilidade Social 

Distribuição de brindes da empresa (empresa 
deverá ceder) 

Informativos nos kits dos participantes (empresa 
deverá ceder) 

Boné com marca da empresa (incluso) 

Uso de camiseta com marca da empresa com 
participantes (incluso) 

Medalha de Gratidão 

OURO 
Alimentação (solicitar 
encaminhamento de 
cardápio) 

Marca no site www.escoteirossp.org.br 

Marca em fotos do evento 

Agradecimento formal 

Certificado de Responsabilidade Social 

PRATA 
500 ecobags / 500 
canecas / Fabricação de 
banners / 

Marca no site www.escoteirossp.org.br 

Marca em fotos do evento 

Agradecimento formal 

Certificado de Responsabilidade Social 

BRONZE 

500 brindes para 
distribuição / Frutas 
diversas/ 2000 copos de 
água / Impressões / 
Materiais de papelaria / 
Distintivos 

Marca no site www.escoteirossp.org.br 

Marca em fotos do evento 

Agradecimento formal 

Certificado de Responsabilidade Social 

Distribuição de informativos nos kits de 
participantes (empresa deverá ceder) 
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Os interessados em participar do presente Edital deverão apresentar interesse até às 
20h do dia 01 de março de 2017, pelo endereço eletrônico 

captacao@escoteirossp.org.br, solicitando a MINUTA DE PATROCÍNIO, informando: 

FICHA CADASTRAL 

RAZÃO SOCIAL  

CEP  

TELEFONE  

CNPJ  

RESPONSÁVEL LEGAL   

CPF  

COTA PRETENDIDA 

Cota Valor/Material 

  

 

O(s) proponente(s) selecionado(s), cuja(s) proposta(s) envolva(m) patrocínio financeiro, 
terão o prazo de 03 (três) dias para efetuar o depósito do valor correspondente ao 
patrocínio. 

Os interessados poderão obter informações adicionais ou maiores esclarecimentos a 

respeito do edital pelo e-mail: captacao@escoteirosp.org.br ou telefone (11) 3154-5500. 

 

São Paulo, 1º de fevereiro de 2017. 

 

Captação de Recursos 

Escoteiros do Brasil – Região de São Paulo 

mailto:captacao@escoteirossp.org.br
mailto:captacao@escoteirosp.org.br

