


O projeto “Papo Reto”, é uma peça

de teatro que trata de assuntos muito

sérios: doenças sexualmente

transmissíveis, gravidez na

adolescência, automedicação, entre

outros assuntos da atualidade.

Serão várias histórias onde os

adolescentes vão aprender quais os

cuidados e precauções que devemos

ter quando nos deparamos com

algum tipo de DST.

Serão realizadas apresentações

totalmente gratuitas, com duração de

45 minutos em escolas públicas,

instituições carentes ou espaços

culturais, além da distribuição de gibis

informativos com dicas referente a

temática da peça.

SOBRE O PROJETO



Cris: É a mais nova do grupo. 
Inteligente, acaba senda a 

conselheira de todos.

Cátia: É a irmã de Cris. Super
certinha, recatada e acaba 

engravidando.

Love: É o cara mais errado da 
escola, porém o mais bonito.

Fiu: Ainda virgem, é 
apaixonado por Cátia e 

resolve assumir o filho dela.

Karina: É hipocondríaca, muito 
querida por todos e religiosa, que 

não acredita na ciência.

SOBRE OS PERSONAGENS



• Tamanho: 
15x21cm;

• Páginas: 8;

• Impressão: 
Colorido.

ESPECIFICAÇÃO DO LIVRO



ESPECIFICAÇÃO DO 

LIVRO
O patrocínio tem como objetivo, gerar identificação e
reconhecimento da marca por meio da iniciativa
patrocinada em todo o projeto, ampliando o
relacionamento com públicos de interesse, divulgando
produtos, serviços e agregando mais valor à marca do
patrocinador.

Exposição Institucional

Divulgação da logo (imagem, símbolo ou marca) em
peças como: Folder, Programa, Filipeta, Cartaz,
Banner, Redes Sociais, Emailmarketing e/ou Flyer,
conforme ficha técnica do projeto.

Exposição Ambiental
Aderência aos princípios Socioambientais, como:
Utilização de materiais reciclados ou Inserção da frase
educativa “Não jogue este folheto nas vias públicas
e/ou preserve o meio ambiente”.

Exposição Social
Propiciar e estimular a participação dos que não
teriam acesso a conhecimento e equipamento,
relacionado ao acesso livre, como: Apresentação
gratuita, Oficina, Palestra e/ou Bate-papo com os

artistas, conforme ficha técnica do projeto.
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