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Pedido de Patrocínio  
 

 

  

• Informações de Contato 

Nome do Responsável:  ROSANA ERBE DE FREITAS (Rô Mierling) 

Telefone: (48) 9996-44041 

E-mail:  romierling@gmail.com / www.romierling.com.br  

 

• Identificação da instituição 

Instituição:  INDEPENDENTE 

 

• Informações da solicitação 

Título do Projeto / evento:  Projeto In Memoriam – Saudades - SC 

Objetivo do Projeto  
 

Imprimir o máximo de exemplares possíveis do livro 
O Mal e o Massacre Deixaram Saudades, escrito por 
Rô Mierling, participação do Promotor MP/SP 
Rodrigo Merli Antunes (caso Mercia Nakashima) e da 
Psicanalista Ane Moraes. Foco do livro: alertar sobre 
a violência extrema contra criança, dentro e fora de 
casa, fazendo um contraponto com o número 
exponencial de crianças mortas dentro de casa por 
quem os devia proteger. O livro tem viés de alerta 
social. O Inimigo dentro e fora de casa deve ser 
detido através de maior segurança, palestras e 
alertas. Os exemplares NÃO serão destinados a 
venda e sim distribuição colaborativa e gratuita a 
professores, psicólogos, centros de cultura, ONGs, 
ao Congresso Nacional e centros de serviço social. 

Local de realização: Livro impresso em SP 

Estado: SC (organização do projeto) / SP (impressão) 

Período de realização (datas): Constante 

Faixa etária do público alvo: Juvenil e Adulto 

Número de pessoas que serão atendidas / 
projeção de público: 

Indefinido – uma vez que serão impressos quantos 
exemplares o apoio econômico financiar.  
Lembrando que cada livro pode ser lido milhares de 
vezes passando de mãos em mãos. 

Justificativa (Razões pelas quais o projeto deve ser 
apoiado) 

Ausência de mais palestras e alertas com relação a 
violência doméstica contra crianças, necessidade de 
debates sobre o assunto para que em conflitos 
domésticos, a calma, o diálogo e a paciência sejam 
exercidas no lugar da violência que pode levar a 
morte de nossas crianças. Maior cuidado na 
educação dos adolescentes e de seus contatos com a 
internet. Esses pontos justificam a impressão e 
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distribuição de um livro que mostre sem travas o 
que aconteceu no massacre em Saudades - SC e o 
que aconteceu com crianças como Henry Borel, 
Isabella Nardoni, Bernardo Boldrini, Rafael Mateus 
Winques, os primeiros morrendo na mão do inimigo 
que estava lá fora e os outros morrendo nas mãos 
dos inimigos dentro de casa. E o principal: como se 
pode evitar que esses acontecimentos se 
multipliquem.  

Valor de patrocínio pretendido: Conforme vossa disponibilidade 

Contrapartidas (o que o projeto / evento oferece 
como contrapartida em relação ao valor solicitado. 
Informar mais de uma opção de cota de valor) 
 
Se seu apoio empresarial não estiver nas cotas ao 
lado, entre em contato e podemos providenciar o 
patrocínio que desejar: romierling@gmail.com  

COTA - R$ 2.500,00 - CONTRAPARTIDA – Uma 
tiragem EXCLUSIVA de 150 livros com a marca/logo 
da empresa na contracapa do livro, com mídias 
socias da empresa e agradecimento especial a 
empresa nas primeiras páginas do livro. 
 
COTA - R$ 5.000,00 - CONTRAPARTIDA – Uma 
tiragem EXCLUSIVA de 350 livros com a marca/logo 
da empresa na contracapa do livro, com mídias 
socias da empresa e agradecimento especial a 
empresa nas primeiras páginas do livro. 
 
COTA - R$ 15.000 - CONTRAPARTIDA – Uma tiragem 
EXCLUSIVA de 1000 livros com a marca/logo da 
empresa na contracapa do livro, e em diversos 
brindes que acompanham o livro, com mídias socias 
da empresa e agradecimento especial a empresa nas 
primeiras páginas do livro. 
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