
Bichos  

Vermelhos





Projeto

O projeto prevê a circulação do “Teatro Portátil”, um teatro  

inflável de grande impacto visual, que percorrerá 45 cidades,  

apresentando o espetáculo “Bichos Vermelhos” , realizado  

pela Pia Fraus.

Serão 180 apresentações, para um público estimado de 18  

mil pessoas.

Todas as sessões serão gratuitas.

Teatro Portátil – Bichos vermelhos

PRONAC– 171181



Objetivos

Realizar a montagem e circulação do espetáculo teatral “Bichos

Vermelhos”, baseado no livro homônimo de autoria de Lina Rosa, que

trata do risco eminente de extinção de várias espécies da fauna brasileira.

Promover a circulação do espetáculo acima citado, por 45 cidades das

regiões Sul e Sudeste, na estrutura do “Teatro Portátil”.

Essa circulação visa propiciar de maneira gratuita, o acesso a 18 mil jovens  

e crianças a vivenciarem uma experiência teatral lúdica e reflexiva sobre  

a condição de nossa fauna.

Todo o projeto será realizado pela Cia Pia Fraus, grupo que atua há 34

anos no universo do teatro de bonecos brasileiro.



Descrição

O “Teatro Portátil” é um teatro inflável, de grande  

impacto visual, rapidamente montável, que traz consigo  

todo o equipamento necessário para oferecer conforto  

ao seu público: som, ventilação, assentos, iluminação,  

acessibilidade e saída de emergência. Perfeito para  

espaços abertos como praças, parques, feiras e escolas.



Estrutura

Trata-se de uma estrutura inflável de 6m (largura) x 15  

(profundidade) x 4,5 (altura)com capacidade para 100  

pessoas, que em até duas horas de montagem, transforma em  

uma sala de teatro e pode ser instalado em praticamente  

qualquer área plana de, no mínimo 10X20 metros que ofereça  

um ponto de energia de 90 ampères /10.000 watts /  

monofásico em 220 volts.





O “Teatro Portátil”, apesar do aspecto grandioso,  

é uma estrutura que propicia uma relação  

intimista do público com a experiência teatral.

Ao entrar na estrutura inflável do “Teatro Portátil”

o público vivencia emoções que só o teatro de  

bonecos pode propiciar.



Justificativa

A Cia Pia Fraus, em seus 34 anos de existência, já percorreu 21 países e todos  

os estados brasileiros.

Ruas, praças e muitos teatros nos receberam de braços abertos.

Nosso encantamento com os bonecos infláveis de grandes proporções,  

presentes em nossa trajetória artística há mais de 20 anos, foi a inspiração  

para criar o “Teatro Portátil”.

Um teatro inflável, vermelho e amarelo, que as vezes remete ao circo, outras  

vezes a grandes brinquedos infantis, nos enche de orgulho e alegria!

Podermos levar nosso “Teatro Portátil” para praças, parques e escolas, onde  

milhares de crianças e jovens terão contato com a magia do teatro, muitos  

pela primeira vez, nos faz acreditar na possibilidade de construção de um  

Brasil mais justo, mais inclusivo e mais humano.



O belíssimo livro, BICHOS VERMELHOS, de autoria  

de Lina Rosa, lançado em 2015, foi finalista do  

prêmio Jabuti e selecionado na Bienal Brasileira  

de Design Gráfico.

Transportar para o palco, a questão do risco de  

extinção de várias espécies de animais  

brasileiros, é uma grande responsabilidade e um  

desafio instigante para a Pia Fraus, grupo que  

há 34 anos produz conteúdo com  

responsabilidade para crianças e jovens!



Contrapartida do projeto

Todas as apresentações serão gratuitas, e devem acontecer em escolas, parques,

praças públicas, instituições de caridades e, ou ONGS que tenham um trabalho

com crianças carentes.

Haverá um intenso trabalho de divulgação para todas as mídias.

Presença do logotipo do patrocinador no programa do espetáculo.  

Presença de dois banners de 2x1 na área externa do teatro portátil.

Presença do patrocinador em todos os releases com a finalidade de divulgação.

As crianças após assistirem ao espetáculo receberão um material pedagógico  

com os personagens do espetáculo e com logo do patrocinador.

Com fins de descentralização geográfica do projeto, foram escolhidas cidades de  

diversas regiões de cada estado.



O projeto Teatro Portátil irá percorrer a estrada visitando praças públicas de 45  

cidades em 03 Estados, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná.

São Paulo – Araçatuba, Cajati, Campinas, Cotia, Guarulhos, Itaóca, Marília,

Mogi das Cruzes, Pindamonhangaba, Praia Grande, São Caetano do Sul, São

José dos Campos, Sorocaba, Apiaí, Araçariguama, Bauru, Cubatão, Jundiaí,

Ribeirão Preto e São Paulo.

Rio de Janeiro – Belford Roxo, Nova Iguaçu, Itaguaí, Mesquita, Niterói, Piraí,

Queimados, Rio de Janeiro, São João do Meriti e Seropédica.

Paraná – Apucarana, Califórnia, Campo Largo, Carambeí, Curitiba, Imbaú,

Balsa Nova, Castro, Faxinal , Ipiranga, Marilândia do Sul, Ortigueira, Palmeira,

Ponta Grossa e Tibagi.

Em quatro sessões diárias gratuitas com a duração de 30 minutos, totalizando

assim 180 apresentações.
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