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FAKE NEWS



Falar sobre FAKE NEWS foi a maneira 
mais impactante que encontramos para 

conversar com as pessoas sobre a

     

https://www.facebook.com/NaoFakeNews/
http://www.vrprojetos.com.br/diariooficial/FAKENEWS.pdf


Pretendemos, através de um espetáculo inteligente e 

bem-humorado em formato stand up, conscientizar 

adultos e jovens 

sobre temas como: 

•

• mídias sociais: 

•

•

•

• erigos e danos 
econômicos que podem ser gerados com Fake
News.



Além do espetáculo teatral, 
prevemos palestras e 
bate-papo com a plateia



O projeto prevê 30 apresentações e 
30 palestras em até 05 cidades.



Fake News



O projeto Fake News
pretende falar com  todas as 
camadas da sociedade, 
principalmente aos jovens 
das escolas públicas, a partir 
do 7º ano, bem como aos 
professores, donas de casa e 
aposentados, entre tantos 
outros usuários da rede 
mundial de computadores.

As mídias sociais, 
quando usadas de 
forma correta, podem 
contribuir muito para 
o desenvolvimento da 
sociedade, facilitando 
o fluxo das 
informações e são 
ótimas para conectar 
pessoas e criar bons 
relacionamentos fora 
delas.

Para mudar este 
cenário é preciso 
reeducar os usuários 
e falar sobre a 
responsabilidade de 
cada um.

As fake news são um 
dos grandes problemas 
mundiais das mídias 
sociais, impactam 
negativamente para o 
fluxo das informações 
verdadeiras e 
confundem as pessoas.



01 cidade
12 eventos | 06 oficinas e 06 palestras
Cerca de 3.600 pessoas impactadas localmente

R$ 82.500,00

O projeto é composto por: peça teatral, palestra, site para 
divulgação do conteúdo e catálogo (folder explicativo).
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esporte e cultura educação sustentabilidade

levando oportunidades de desenvolvimento e inclusão social para muitas comunidades.



Fique por dentro 
das novidades 
sobre a VR Projetos:

http://vrprojetos.com.br/
https://www.facebook.com/VRPROJETOS/
https://www.youtube.com/user/vrprojetos
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PROJETOS QUE PROMOVEM  O EMPREENDEDORISMO E A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL ODS  8

PROJETOS QUE PROMOVEM  A ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL ODS 3

PROJETOS QUE PROMOVEM A AGRICULTURA SUSTENTÁVEL ODS 2

INCLUSÃO SOCIAL ODS 10

Nossos projetos estão alinhados aos 17 objetivos da Agenda 2030 

da ONU, que propõe medidas urgentes e transformadoras para o

Desenvolvimento de um 
futuro Sustentável.
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