
Curitiba, 27 de Setembro de 2011. 

 

 

Prezado(a) Senhor(a) Empresário 

 A FAE Centro Universitário sempre prezou pelas manifestações educacionais, 
culturais e artísticas que adotem um viés edificante e que possam engrandecer e 
sensibilizar pessoas e organizações. Sendo assim, ao longo de nossa história, 
acumulou ações de promoção artística e cultural, como no caso da recente 
modernização de nosso teatro e do tradicional patrocínio aos meninos cantores do 
Coral Canarinhos de Petrópolis. Estamos agora diante de mais uma grande 
oportunidade voltada a esta área e que pode interessar à sua empresa como eventual 
parceira, agregando à sua marca o status de colaboradora de um projeto cultural e 
social dos mais brilhantes. 

 Amparada pela Lei Rouanet, que concede incentivos fiscais que dão à sua 
empresa isenção integrais de impostos em valores aplicados no referido projeto, a 
Orquestra Filarmônica Lions pretende realizar oito apresentações no Teatro Guaíra ou 
congêneres, em Curitiba, sendo que a arrecadação em ingressos será toda destinada à 
criação de uma escola de música para crianças carentes. Para isso, gostaríamos de 
solicitar a oportunidade de conversar pessoalmente sobre a possibilidade de ter sua 
empresa como patrocinadora. Simultaneamente, ela terá a oportunidade de apoiar uma 
apresentação artística e uma ação filantrópica, sem que tenha de gastar nada com 
isso, visto que, conforme explicado, a Lei Rouanet concede isenção integral de 
impostos no mesmo valor aplicado em nossa ação cultural/social, até o limite de 4% do 
total do imposto devido por empresa jurídica, ou 6% para pessoa física. 

Um representante do Lions Clube levará a proposta de apoio à sua empresa, 
sendo que pedimos atenção ao mesmo, pois a visita corresponderá a um oportuno 
encontro de interesses, tanto à sua marca quanto à nossa causa cultural e social. A 
FAE e sua empresa já possuem uma grande parceria e afinidade, o que nos permite, 
antecipadamente, prever que podemos também ser grandes aliados neste evento que 
será marcante para a sociedade, o meio artístico e as crianças que mais precisam.  

Para que conheça melhor o trabalho da Orquestra Filarmônica Lions, estamos 
encaminhando junto com esta correspondência, um DVD com alguns de seus trabalhos 
e também um descritivo da escola de música para crianças carentes que será fundada 
a partir da arrecadação promovida por suas apresentações. 

Sua marca estará presente nos materiais de divulgação como empresa parceira 
(ou apoiadora) de um nobre projeto, de âmbito artístico e cultural, que tem como 
objetivo final a causa da criança e do adolescente. Certos de seu apoio e interesse, 

Agradecemos antecipadamente e nos colocamos à disposição para novas 
informações. 

Atenciosamente,  


