
CURUPIRA na Metrópole



“Curupira na Metrópole” é um 
projeto de edição de livro de ficção, 

história infantil.
Compreende elaboração e revisão 

de texto, edição, digitalização e 
impressão.



O PROJETO E SEUS OBJETIVOS

OBJETIVOS GERAIS
* Edição, impressão, distribuição dos livros
* Organização e produção de e book
* Distribuição em Escolas Públicas da Região da Grande São Paulo
* Palestras proferidas pela autora, nessas Escolas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
* Incentivar crianças e adolescentes a escrever, usando sua criatividade
* Incentivar a leitura, para crianças e adolescentes
* Motivar, dar exemplo dos conceitos de cidadania, relacionamento  

humano, respeito, preservação do Meio Ambiente.
* Apresentar e / ou relembrar figuras do folclore brasileiro



O PROJETO E SUAS JUSTIFICATIVAS

O mundo tem estado diante de uma verdadeira batalha pela vida. Ambição, 
ganância, egoísmo, entre tantos fatores, têm representado a forma de atacar o 
Meio Ambiente. Temos, porém, o outro lado; o que combate, o que enfrenta essa 
onda e que preserva a Natureza como ela é.
Às crianças, aos jovens, futuros gestores da Humanidade, devemos passar a ideia 
e a responsabilidade dessa preservação, pois são deles os primeiros passos para a 
mudança, e cuja meta ainda está distante.
Curupira é personagem do folclore brasileiro, talvez muitos nem se lembrem ou 
tenham ouvido falar dele. Curiosa, e propositalmente, é figura estranha e 
disforme, porém, focada e decidida no propósito da defesa ao Meio Ambiente. 
Dá exemplo, portanto.
A história que contempla o livro de Kátia Parente propõe mesmo essa união, e 
tudo o mais que for preciso para o enfrentamento do mal. Com pinceladas de 
folclore, ética, respeito, e muito mais, Curupira lidera o movimento em prol do 
Meio Ambiente.
Uma verdadeira motivação para todos, e a certeza de que a força do “contra” 
está cada dia mais se afastando de seu objetivo...



KÁTIA PARENTE 

Paulista, paulistana. É escritora, engenheira química, fotógrafa, segundo ela 
mesma não necessariamente nessa ordem.
Desde 2017 tem publicado livros de contos e ficção, entre eles o premiado “Café 
com Leite” (Revista  Conexão Literatura, 2018),  vencedor de melhores contos do 
ano. 
Atualmente, 2022, trabalha com outros três autores para publicar “Quatro 
Estações”.
Com este projeto infanto-juvenil que, aliás, serve para todas as idades, Kátia 
pretende iniciar a sequência de outros na mesma linha, e que farão parte de uma 
coleção.



CONTRAPARTIDAS PARA O PATROCINADOR

COTAS
LOGO NA    
PÁG. DE 

ABERTURA

LOGO NA 
CONTRACAPA

REDES 
SOCIAIS

OURO - 100%

PRATA - 50%

BRONZE - 33%
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Informações e Patrocínio

Marcelo Conti:   11 99624.3949


