


"Agriman e o Esquadrão da Segurança Alimentar"  

será uma adaptação do projeto "Agriman", idealizado por  

Alpha Sennon e realizado pela ONG WHYFarm em 9  

países.

O conteúdo criado pela ONG será adaptado para peça  

de teatro e revista de história em quadrinhos. As revistas  

serão impressas e distribuídas, gratuitamente, após a  

apresentação cênica.



A Lei Rouanet é importante, pois artistas do interior tem grande  
dificuldade em conseguir incentivo financeiro para seus projetos. Montar uma  
peça de teatro é garantir, através da arte, envolvendo literatura e encenação,  
que se interprete a realidade ou se crie uma realidade paralela, um mundo  
imáginário que sempre trarão construções aos espectadores, para conscientizar  
e transformar, chegando a todos os lugares, principalmente ao interior do
país. É nesse contexto que "Agriman e o esquadrão da Segurança Alimentar" foi
criado e terá adaptação brasileira, para que as crianças e adolescentes do Brasil  
possam conhecer este super-herói, e construir sua consciência de preservação e  
subsistência; pois, "Um estudo publicado na revista científica 'PLOS ONE' causou  
frisson ao afirmar que em 2050 não teremos comida suficiente para alimentar a  
população mundial que, segundo dados da FAO (Food and Agriculture  
Organization), passará de 9 bilhões de pessoas. Neste contexto, como garantir a  
segurança alimentar para uma população que não para de crescer, sem causar  
danos ao meio ambiente? Em um aspecto, parece haver um consenso geral: a  
agricultura familiar (...) será de vital importância para atender a demanda do  
crescimento populacional nas próximas décadas." (Revista Exame, setembro de  
2013). Desta forma, utilizando a linguagem dos super-heróis que aflora o  
imaginário das pessoas, a peça percorrerá diversas cidades levando uma  
mensagem de cuidado com o futuro, para as crianças de hoje que serão os  
adultos do amanhã.

O projeto atende a Lei no 8313/91 nos seguintes:
- Artigo 1o: incisos I, II, III e IX.
- Artigo 3o: inciso II, alínea "c" e "e". E inciso IV, alínea "a".



Dentro deste contexto que a ONG WHYFarm, de Trinidad e Tobago,  

atua, incentivando crianças a se tornarem os futuros alimentadores do planeta  

em 2050.

“Em 35 anos, as crianças de 10 anos terão 45 anos de idade. Eles  

serão os únicos responsáveis pela agricultura. É preciso haver novas  

abordagens para garantir que eles assumam essa tarefa para garantir a  

segurança alimentar.”

Para tal, a ong desenvolveu AGRIMAN, idealizado por Alpha  

Sennon, o 1º Super-Herói da Segurança Alimentar e Nutricional, que inspira  

futuros alimentadores.

Pelo seu projeto, a WHYFarm conquistou vários prêmios em  

diversos países:

•Pitch at Palace, Common wealth summit / Reino Unido - Finalist winner

•Society for international development / Washington DC - Accept Award:  

2018 Rice award foe leadership and innovation

• CEMEX / Mexico - Winner

• UWI Entrepreneur of the year Award / Trinidad and Tobago - Accept Award

•Misk Global Forum / Riyadh, Arábia Saudita - Accept Award: Misk Grand  

Challenges



Objetivos gerais:

•Montar, ensaiar e circular com o espetáculo teatral “Agriman e o  

Esquadrão da Segurança Alimentar”;

Objetivos específicos:

• Montar um espetáculo cênico;

•Produzir 08 figurinos e 01 cenário para o espetáculo;

•Realizar 45 apresentações de teatro “Agrimane o Esquadrão da  

Segurança Alimentar”;

• Imprimir e distribuir gratuitamente 3.000 revistas de história em

quadrinhos;

• Circular em várias cidades ou somente uma com a peça;

•Adaptar as cidades beneficiadas conforme o interesse das empresas  

patrocinadoras. Isto é, o espetáculo poderá realizar várias apresentações  

nume mesma cidade ou em várias.



Cria Ideias: (Roteiro para peça de teatro; Criação de personagens;  
Ilustração de figurinos; Ilustração de cenários; e, Roteiro e  
ilustração de história em quadrinhos e atividades com 24 páginas):  
Reúne uma equipe competente e apaixonada de ilustradores e  
animadores, capaz de ser prática em suas ações, transparente com  
seus clientes e brilhante em suas execuções.

Dos traços simples de um storyboard à elaboradas animações,  
nossos desenhos parecem criar vida assim que o lápis toca o papel.  
Cartoons, hq’s, tirinhas e gimmicks são a nossa praia.

COORDENAÇÃO GERAL: A proponente será a responsável pela  
Coordenação Geral do projeto/ custos administrativos e prestará  
serviço nas rubricas prestadas. Não há impedimento, pela IN 2017,  
que o proponente seja remunerado (conforme artigo 11).

Os artistas que irão encenar a peça de teatro ainda não foram  
definidos.



Pré-produção (3 meses):

•Criar o roteiro da peça de teatro "Agriman e o esquadrão  

da Segurança Alimentar";

• Criar e confeccionar figurinos e cenário;

• Ensaiar a nova peça de teatro;

•Produzir a Revista em Quadrinhos e material de  

divulgação do projeto.

Produção (27 meses):

• Divulgar o projeto;

• Imprimir as Revistas em Quadrinhos;

• Circular com a nova peça de teatro.

Pós-Produção (1 mês):

• Produzir e enviar os relatórios físicos e financeiros.



Acessibilidade FÍSICA : rampas de acesso serão  
instaladas, sempre que necessário. Serão  
disponibilizadas e reservadas algumas cadeiras em locais  
privilegiados para esse público.

Acessibilidade de CONTEÚDO : sempre que necessário,  
contratação de intérprete de libras. Também,  
contratação
de som com boa qualidade e reserva de espaços  
próximos ao palco. As caixas de som (caso necessário)  
serão organizadas, para que portadores de deficiência  
visual tenham contato com o texto da peça no momento  
da apresentação. Passeio sensorial pelo cenário da peça  
após o espetáculo.

*Nas etapas o público é, quase na totalidade, de Escolas Públicas e  
conforme a pré-produção, iremos contatar
previamente cada escola, para que as apresentações sejam
agendadas. Neste contato iremos solicitar o
quantitativo de alunos que necessitam de acessibilidade e qual  
forma.



Sinopse da Peça e História em Quadrinhos:

Em um futuro não tão distante, em 2050, o planeta está  
destruído, plantas e animais estão extintos e a humanidade  
passa fome. Agriman, o super-herói escolhido por Gaia para  
dominar os elementos da Terra, faz de tudo para tentar  
reverter a situação, mas ele não é capaz de salvar o planeta  
sozinho.

Agriman acaba derrotado pelo temível Sugar Blast, seu  
arqui-inimigo, que alimenta a todos com comida altamente  
processada, deixando todos fracos, doentes e sob seu  
controle. Percebendo que não poderá vencer o mal sozinho,
como última alternativa, Agriman transfere seus poderes para  
cinco super-sementes e pede para Agribot, seu amigo robô,  
voltar no tempo e ajudar o Agriman do passado a montar uma  
equipe para conseguir salvar a terra e mudar o futuro.

Agribot consegue encontrar o Agriman do passado, antes dele  
ter se tornado um super-herói, e fala sobre o destino do  
planeta e sobre sua missão. Juntos eles irão percorrer o  
mundo a procura de mais quatro novos integrantes para  
compor o Esquadrão da Segurança Alimentar e enfim derrotar  
Sugar Blast e todos os inimigos da agricultura e nutrição.



País UF Cidade

Brasil Bahia Luís Eduardo  
Magalhães

Brasil Goiás Luziânia

Brasil Maranhão Balsas

Brasil Mato Grosso do Sul Costa Rica

Brasil Rio Grande do Sul Passo do Sobrado

Brasil Rio Grande do Sul Santa Cruz do Sul

Brasil Santa Catarina Anita Garibaldi

Brasil Santa Catarina Campos Novos

Brasil São Paulo Araquara



A peça de teatro terá 1h de duração e será encenada pelo grupo Cia Armazém. Todas as crianças  

que assistirem serão contempladas com uma revista em quadrinhos do Agriman e o Esquadrão da  

Segurança Alimentar.

Para tal serão produzidas 10mil revistas em quadrinhos no formato 17x26cm com 24 páginas de  

história e atividades para reforço do conteúdo.

Projeto aprovado na Lei Rouanet, artigo 18.

Isto é, 100% de abatimento.

O produto será gratuito para toda a população. Além disso, permitirá a captação de imagens das  
atividades e de espetáculos ou autorizará sua veiculação por redes públicas de televisão (conforme  
inciso IV, art. 21, IN no05/2017).

A estimati va de público é de aproximadamente 500 pessoas por etapa, sendo subdivididas em todas as  
faixas etárias.



contato@vrprojetos.com.br

www.vrprojetos.com.br

(51) 3737.0809
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