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Agenda Promoções Coberturas Seja um parceiro Quem somos Contatos

sexta-feira, 17 de setembro de 2010

[22/out] Salto: Peter Pan e Pinóquio Salvando a Natureza

Salto tem a honra de receber o primeiro
Espetáculo Infantil neutralizado do Brasil
"Peter Pan e Pinóquio Salvando a
Natureza", no dia 22 de outubro (sexta-
feira) às 10h00, às 14h00 e às 20h00,
no Centro de Educação e Cultura – Sala
Anselmo Duarte. A produção, conta com
a participação do ator Pierre Bittencourt,
que interpretou o personagem “Mosca”
da novela “Chiquititas”. 
 
 
 

 
 
 
Uma das causas do fenômeno do aquecimento global é o acúmulo de gases de efeito estufa
(GEE) na atmosfera, tais como o gás carbônico (CO2), que pode ser atribuído, principalmente
as atividades de pessoas e organizações. Uma das estratégias para controlar o aumento dos
GEE’s é a redução dos níveis de CO2 pela absorção deste gás e incorporação em biomassa no
processo de fotossíntese, portanto, estas ações - ou pelo menos, parte delas -, podem e
devem ser neutralizadas por pessoas físicas ou jurídicas, por meio do plantio de árvores .Com
o objetivo de contribuir para as metas estabelecidas pela Política Estadual de Mudanças
Climáticas (PEMC) em 2009, pela Secretaria do Meio Ambiente de aumentar a cobertura
vegetal, preferencialmente de espécies nativas e frutíferas, a peça “As Aventuras de Peter Pan
e Pinóquio Salvando a Natureza” tem neutralizado sua “Pegada de Carbono” através do
Programa Atmosfera da Agência Ambiental Pick-upau. O plantio poderá ser acompanhado pelo
projeto atmosferano site http://www.atmosfera.org.br/  
A estória de "Peter Pan e Pinóquio Salvando a Natureza" começa quando Tarzan tem a brilhante
idéia de convidar todos os heróis dos sonhos para uma reunião de emergência para salvar
natureza, como a Convenção de Kyoto. 
 
Tarzan reúne os personagens em uma cidade imaginaria uma floresta encantada dentro do
castelo do Rei Arthur. O encontro acontece ao redor da famosa Távola Redonda. Entre os
convidados estão: Branca de Neve, Bela Adormecida, Peter Pan e Pinóquio, além de muitos
outros que não puderam comparecer, mas mandaram seus recados através de e-mail, telefone
e fax.  
 
 
O dia tão esperado do encontro entre os heróis das estórias infantis é coroado como muita
festa e animação, além, é claro, das peripécias de um Pinóquio muito atrapalhado e um Peter
Pan que se divide entre o espírito de criança e o encantamento causado pela presença de
Branca de Neve. 
 
 
Mesmo com tanta dança, festa e música, a tarefa dos heróis não é fácil, isso sem contar nas
inúmeras vezes que eles têm que parar o trabalho para driblar o sono da Bela Adormecida. 
Para atrapalhar a vida desses heróis a turma do mal também resolve se unir.  
 
 
Lobo Mau, Bruxa e Capitão Gancho se encontram e bolam um plano mirabolante para acabar a
natureza. 
Em meio a tanta confusão, nossos heróis dão o recado sobre a importância da preservação das
águas, das matas e dos milhares de espécies de animais e plantas. 
 
 
A cada ingresso emitido você contribui para o plantio de mudas de Palmito. Essas arvores serão
plantadas na Reserva dos Índios Guaranis em Capivari Monos. O plantio poderá ser
acompanhado pelo projeto atmosfera no site: http://www.atmosfera.org.br/  
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Assinar: Postar comentários (Atom)

Postado por Radar Cultural às 21:03  

Marcadores: Infantil, Musical, Palma de Ouro, Salto, Teatro

 
As escolas que participarem deste projeto, receberá um selo da ONG PICK-UPAU, por ser
escola cidadã que auxilia no replantio de árvores da MATA ATLÂNTICA. Mais informações sobre
a ONG, no site: http://www.pick-upau.org.br/ 
 
 
 
 
Ficha Técnica  
 
Texto e Direção: Kiko Jaess 
Músicas: Maestro Paulo Herculano e Mathias Capovilla 
Figurinos: Telumen Helen (premio Apca 2009) 
Cenários: J.Newton. 
Produção: Teka Barnabe 
Produção Executiva: Cooperativa Cultural Brasileira 
Elenco: Pierre Bittencourt, Rodrigo Dorado , Vitor Montoro, Izabel Nori, Milena Peres, Nicole
Marangoni e Dani Di Donato.  
 
Produção Local: Pri Eventos e Produções 
 
Características do Projeto  
 
Elenco: 09 personagens - 06 atores. 
Tempo de duração - 55 minutos. 
Indicação: crianças acima de 4 anos. 
 
 

Serviço: 
Dia: 22/Out/2010 (sexta), às 10h00 e às 14h00 e às 20h00 
Local: Centro de Educação e Cultura - ANSELMO DUARTE. 
Endereço: Rua Prudente de Moraes, 580 – Centro – Salto/SP 
Informações: (11) 4602-8694 
Capacidade do Teatro: 480 lugares numerados. 
Estacionamento gratuito na lateral do teatro. 
Ingressos à venda, na bilheteria do teatro:  
Escolas particulares: R$ 10,00 (Preço único) - Escolas públicas: R$ 5,00 (Preço único) 
Bilheteria, às 20h: R$ 20,00 (inteiro) e R$ 10,00 (meia-entrada: Funcionário público
estudantes, idosos, deficientes e 01 acompanhante) 
 
 
Mais informações, sobre como adquirir ingressos para grupos e escolas:
http://www.prieventos.com.br/ ou 11-7823-0696. 
 
Links: http://www.peterpanepinoquio.blogspot.com/ 
 
O espetáculo no Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=z3_6rhIkFa0 
 
http://www.pick-
upau.org.br/atmosfera/atmosfera_ranking/2010_teatro_bibi_ferreira/materia_bibi_ferreira.htm 
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