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Projeto

no Monte Roraima



Uiramutã é uma das cidades mais longínquas do Brasil, localizada no interior de 

Roraima, extremo norte do Brasil.

95% da sua população é formada por etnias indígenas e é a 5ª cidade mais vulnerável 

do país.

Localização: 315 km de Boa Vista, capital de Roraima

Habitantes: 10.789 

IDHM*: 5560ª posição entre os 5565 municípios brasileiros 

IVS**: 0.694 - patamar extremo 

IDEB***: 4,2 (4º/5º Ano) e 3,6 (8º/9º Ano) 

Não existe biblioteca no município.

* Índice de Desenvolvimento Humano/PNUD2021
** Índice de Vulnerabilidade Social/IPEA2010
*** Índice de Desenvolvimento da Educação Básica/INEP 2020



O projeto propõe o reconhecimento e a valorização das riquezas culturais de uma das cidades 

mais vulneráveis e longínquas do Brasil, por meio de atividades educativo-culturais e

os registros que promovam o fortalecimento e a perpetuação de suas histórias, pessoas e tradições.

Desejamos potencializar a autoestima cultural dos impactados e ampliar a visão de mundo além das 

fronteiras de Uiramutã, resultando em vidas com mais liberdade, autonomia e poder de escolha.

225 Professores | 1.800 Alunos | 02 Anos de Projeto

06 formações de professores
120 horas

Leitura, Memórias e Narrativa de Vida

Produção de Documentário
(média metragem)

Registro da execução do projeto e sobre 
a diversidade cultural indígena no município

Produção de Livro Fotográfico
Registro que propõe um

contraponto entre a vulnerabilidade social
e as riquezas humanas e culturais da cidade 

Distribuição de livros
Livros infantojuvenis para todas as escolas

da Rede Municipal de Uiramutã





Retorno ao investidor

Aplicação de marca no documentário (média-metragem)

Aplicação de marca nos locais de atividades das formação de professores

Aplicação de marca no livro que retratará as riquezas culturais da cidade beneficiada

Aplicação de marca em todos os vídeos alusivos ao projeto, incluindo viagens

Aplicação de marca em todas as publicações em redes sociais

Aplicação de marca em todo material impresso, inclusive pedagógico

Aplicação de marca em todo material promocional alusivo ao projeto

Menção de marca em todo material enviado para a imprensa nacional

Aplicação de marca na parte interna e externa da biblioteca que será construída.



Investimento Global: 

R$ 1.477.195,93

Prazo de captação: Dez/2022

01 Cota Âncora/Apresenta

Investimento: R$ 652.200,00

03 Cotas de Patrocínio

Investimento por cota: R$ 260.000,00

Para que possamos construir o mundo melhor que tanto desejamos,

precisamos cuidar de todas as crianças, independentemente de onde estejam,

além de reconhecer e valorizar nossa história, valores e tradições. 

E o seu investimento será determinante para que milhares de crianças tenham

um cenário mais favorável para a construção de uma vida com mais liberdade,

autonomia e poder de escolha.




