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Norte Amazônia 
 O Instituto Norte Amazônia de Apoio ao Terceiro Setor 

desenvolve o Programa #CidadaniaAtiva, práticas 
efetiva de responsabilidade socioambiental, visando a 
promoção do acesso ao conhecimento dos direitos 
básico de cada cidadão. Este programa traz uma nova 
realidade para as comunidades atuarem na perspectiva 
de incentivá-los a verem e conquistarem o status de 
existência social, único nível valorizado pela sociedade; 
a lutarem por maiores espaços de cidadania; pelo 
direito de ter direitos, enfim, por seu devido 
reconhecimento pela sociedade.  

 



Norte Amazônia 
 O INATS atua no Bairro Ayrton Senna, periferia da 

Cidade de Porto Velho. Localizado na Zona Leste. E para 
alcançar o objetivo do programa, esta no cronograma o 
Projeto Dia das Crianças. Um evento que proporciona 
varias atividades e permite a interação e participação 
ativa da comunidade do Bairro Ayrton Senna. O projeto 
Dia das Crianças tem como finalidade proporcionar um 
dia inteiro de lazer e alegria para as crianças e a 
comunidade em geral. 

 



Objetivo Geral 

 Realizar evento com varias atividades para atender 
1.500 (um mil e quinhentas) crianças do Bairro Ayrton 
Senna e adjacentes (Porto Cristo e Renascer), que 
permita a interação e a participação ativa da 
comunidade, como finalidade de fazer a festa da 
alegria, proporcionando um dia inteiro de lazer e 
sorriso para as crianças e a comunidade em geral. 

 



Objetivos específicos 

1. Promover parcerias com empresas; 

2. Promover parceria com o Setor público; 

3. Valorizar a criança e Estimular a autoestima; 

4. Promover a interação da comunidade; 

5. Evidenciar direito e deveres da criança junto a 
comunidade; 



Objetivos específicos 

6. Realizar parcerias para atendimentos odontológico, 
visual e auditiva; 

7. Proporcionar momentos lúdicos evidenciando o valor 
dos jogos e brincadeiras; 

8. Expressar pensamento e sentimento relacionado à 
infância por meio de desenhos, pinturas, poesias, 
textos narrativos, músicas e outros; 

 



Público Alvo 

 Crianças do Bairro Ayrton Senna e adjacentes (Porto 
Cristo e Renascer), Zona Lesta da Cidade de Porto 
Velho 



Seja um apoiador 

 Seja um apoiador que acredita na iniciativa e vincule 
sua marca ao evento. 



Qual a Contrapartida? 

 Você como apoiador, terá um espaço reservado para 
divulgar seus produtos e serviços. 

1. Inclusão e divulgação da sua Marca no site 
www.norteamazonia.org; 

2. Inclusão e divulgação da sua Marca em nossa Redes 
Sociais (facebook; youtube;); 

3. Inclusão e divulgação  da sua Marca nos vídeos de 
divulgação, e será dada a importância do apoiador em 
jornais impressos, entrevistas e jornais televisivos; 
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Quem já apoiou nossos projetos? 



Como Pode Apoiar? 

 Através das cotas de patrocínios: 

1. Diamante – R$ 4.000,00 

2. Ouro – R$ 2.000,00 

3. Prata – R$ 1.000,00 

4. Bronze – R$ 500,00 



Diamante 

R$ 4.000,00 

Divulgação como Patrocinador 

Logomarca na Camisa do Evento 

Divulgação no Site 
www.norteamazonia.org 

Divulgação da logomarca em 
Folders, Cartaz e Panfletos 

Discursos e apresentação em 
eventos públicos; Citação do 

Patrocínio nas eventuais aparições 
na mídia; menção do Patrocínio 
em publicações e/ou relatórios; 

Espaço para Banner do 
Patrocinador 

Ouro 

R$ 2.000,00 

Divulgação como  

Co-patrocinio 

Logomarca na Camisa do Evento 

Divulgação no Site 
www.norteamazonia.org 

Divulgação da logomarca em 
folders, Cartaz e Panfletos 

Discursos e apresentação em 
eventos públicos; Citação do 

Patrocínio nas eventuais aparições 
na mídia; menção do Patrocínio 
em publicações e/ou relatórios; 

Espaço para Banner do Co-
patrocinio 

Prata 

R$ 1.000,00 

Divulgação como Apoiador 

Divulgação no Site 
www.norteamazonia.org 

Divulgação do logomarca em 
folders, Cartaz e Panfletos 

menção do apoio em publicações 
e/ou relatórios; 

Espaço para Banner do Apoiador 

Bronze 

R$ 500,00 

Divulgação como  Parceiro 

Divulgação no Site 
www.norteamazonia.org 

Divulgação da logomarca em 
folder, Cartaz e Panfletos 

menção do apoio em publicações 
e/ou relatórios; 

Espaço para Banner do parceiro 



CONTATOS 

Marina do Pilar   Rafael Vargas 

Coordenadora do Projeto  Gestor de Projetos 

(69) 9226-0590   rafael.3.vargas@gmail.com 

(69)8161-7207   (69)9210-9620 / 8130-0998 

 

 

Instituto Norte Amazônia de apoio ao Terceiro Setor 

Rua Buenos Aires, 1646 – Nova Porto Velho 

Sala Terceiro Setor – institutonorteamazonia@gmail.com 

www.norteamazonia.org 
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