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Criação artística



Este é um presente para você:
um gibi com duas histórias encenadas pela Caravana Ecológica.

O bicho homem tem que cuidar da natureza.



Um grito em favor da vida

60% do tráfico de animais
silvestres é feito por via rodoviária

A captura e a venda ilegais de animais
silvestres são um grave problema ecológico,
porque colocam em risco a sobrevivência de
muitas espécies e representam uma ameaça
para a biodiversidade. Há, por outro lado,
grandes interesses por trás desse negócio:
calcula-se que o volume de dinheiro
envolvido só perde para o tráfico de drogas e
o de armas.

Com sua enorme, variada e indefesa
fauna, o Brasil é alvo preferencial dos
traficantes. O País é grande, as estradas são
muitas, a fiscalização é difícil. Nada menos
que

, com
a colaboração de muitos caminhoneiros
desavisados, que levam encomendas do
interior para grandes centros ou cidades
portuárias sem saber que estão causando
elevado prejuízo à natureza e cometendo um
crime previsto em lei!

Para denunciar essa situação, e levar uma
mensagem de consciência aos caminhoneiros

e suas famílias, nasceu no ano 2000 a
Caravana Ecológica, projeto teatral de
combate ao tráfico de animais silvestres.
Uma iniciativa da revista Carga Pesada,
com a participação da Escola Municipal
de Teatro de Londrina, graças ao
patrocínio da Volvo, empresa que se
destaca em todo o mundo por sua
preocupação ambiental.

Como saltimbancos, a trupe de atores
tem andado de evento em evento, de
posto em posto, em praças e escolas,
divertindo, emocionando, fazendo pensar.
A cada ano, uma nova montagem é
preparada, aproveitando de maneira
original todos os elementos da

Criação teatral.
E, como a missão da Caravana

Ecológica é ampliar horizontes, sua
mensagem tornou-se ainda mais rica a
partir de 2005, com a peça “Estrada
Verde, Água Limpa”, que passou a tratar
também da necessidade de conservação
da água e dos cuidados no transporte de
produtos perigosos, outra preocupação
ecológica bastante atual: para se ter uma
idéia, no Estado de São Paulo,

.
Deixe-se contagiar pela vitalidade da

Caravana Ecológica conhecendo sua
trajetória nas próximas páginas.

37% dos
acidentes ambientais ocorrem em
rodovias



Vai juntando gente no caminho

Prêmios: esforços reconhecidos

A Caravana Ecológica existe para ir ao
encontro dos caminhoneiros. Esteve com
eles, de início, nas principais festas de
caminhoneiros do País: em Guarulhos e
Aparecida (SP) e São Marcos (RS). Mas
sempre fez e continua fazendo
apresentações, também, em postos
de combustíveis de importantes
entroncamentos rodoviários.

Com a excelente acolhida do público, a
Caravana já visitou outras festas (Ibiporã e
Paranaguá, no Paraná; Itabaiana, em
Sergipe), outros postos, outros eventos. Foi
para o Centro-Oeste (Campo Grande,
Dourados, Cuiabá, Lucas do Rio Verde,
Sorriso), esteve na Bahia (Salvador, Feira de
Santana, Itabuna), foi a Santa Catarina (São
Francisco do Sul, Mafra) e a outras cidades
de São Paulo (Santos, Cubatão).

Por que uma revista dedicada
ao transporte rodoviário de
cargas decide levar mensagens a
seu público através do teatro?
Por sensibilidade e respeito aos
leitores, à natureza e à vida. Foi
pensando assim que a Revista
Carga Pesada criou o projeto da
Caravana Ecológica.
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A cada ano, uma nova montagem teatral e novas
formas e conteúdos para o material promocional

da Caravana Ecológica.
Assim tem sido e a criatividade não pára. Gibis,

folhetos, quebra-cabeças e outros materiais. Tudo
para produzir um só efeito: levar os adultos à

reflexão e as crianças à certeza de que é preciso
ser amigo dos animais e
preservar a natureza. A

Caravana Ecológica
passa, mas sempre

deixa uma mensagem
mpressa.i

Impressos reforçam a mensagem

Corria o ano de 1999. Produzindo uma reportagem
sobre ecologia para o público infantil (os caminhoneiros do
futuro), entramos em contato com o tema do tráfico de
animais silvestres. Achamos que a melhor maneira de levar
uma mensagem de consciência aos irmãos da estrada era
através do teatro. A Volvo aceitou patrocinar e a Escola
Municipal de Teatro de Londrina aderiu. Em julho de 2000,
a Caravana Ecológica foi para a estrada e subiu ao palco.
Orgulhosamente, a Revista Carga Pesada se aproximava
do seu público também através do teatro.

A Caravana Ecológica recebeu três
prêmios, dois nacionais e um internacional:

Prêmio Aberje 2001, da Associação
Brasileira de Jornalismo Empresarial

Prêmio Destaque no Marketing 2001,
da Associação Brasileira de Marketing e
Negócios

Frontline Special Award, da Associação
Internacional de Relações Públicas (IPRA)

100.000 quilômetros
percorridos
8 Estados
500 apresentações
300.000 espectadores

Do jornalismo nasce a emoção

Sua mensagem ecológica também tem sido levada a escolas e, no Paraná, em 2006,
virou atração do Programa Paraná em Ação, apresentando-se em mais de 30 cidades.

A Caravana Ecológica conquistou um lugar no coração do público. Sua mensagem
veio para ficar.



CARAVANA ECOLÓGICA

Ficha técnica
Elenco:

Figurinos:
Argumento, roteiro e direção:
Produção:
Técnica:

Rafael Arruda, Angélica Pavanelo, Priscila
Bergamasco, Rodrigo Fregnan, Rogério Costa,
Byoron e Pietro V. Vieceli

Gilberto Saveiro e Ana Carolina Ribeiro
Sílvio Ribeiro

Lea Albuquerque
Roberto Francisco Costa e Ricardo Purpur Bueno

2000 2001

Valdo vence o vilão

Valdo, o caminhoneiro, é o
protagonista da primeira versão da
Caravana Ecológica, em 2000.
Tentado a traficar animais em troca
de dinheiro por Marileide, secretária
de Vilar, o vilão, Valdo quase cai na
conversa, mas é tocado, num sonho,
por uma fada que lhe conta quanto
mal isso causará . Valdo,
então, luta com o vilão,
acompanhado da arara, do tucano e
da cobra, para delírio da platéia. Foi
uma encenação que encantou o
público em várias festas de
caminhoneiros. A Caravana marcou
muitos corações.

à natureza

As aves são o
principal alvo dos

traficantes, pela beleza
da plumagem ou

do canto.

O exemplo conquista Tonho

Batucada, correria para capturar a vilã,
macaquices do mico-leão dourado, gestos
delicados da jaguatirica... Foi muito
animada e teve ativa participação do
público a versão 2001 da Caravana
Ecológica. Valdo, o caminhoneiro
consciente que se recusa a traficar
animais silvestres, transmite seu exemplo
ao companheiro Tonho. Ambos derrotam
a vilã, numa luta em favor da vida!

-

Vocês estão
conscientizando as crianças
sobre o valor da natureza.
É uma semente no coração
delas, que amanhã vai se
transformar numa árvore.

Ficha técnica
Elenco:

Ensaiadora musical:
Figurinos:

Cenário:
Argumento, roteiro

e direção:
Produção:

Cenotécnico:
Técnica:

Rafael Arruda, Angélica
Pavanelo, Rogério Costa, Luiz Eduardo

Pires e Josiane Lhewicheski
Neli Beloti

Gilberto Saveiro e
Ana Carolina Ribeiro

Ary Concatto

Sílvio Ribeiro
Fernanda Fernandes

Luiz Eduardo Pires
Roberto Ogama

José Flávio Xavier - Guarulhos/SP
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A floresta deve continuar linda

“Era uma vez uma linda floresta
brasileira que, de tão grande, era
admirada por todo o mundo, no mundo
todo...” Assim começa a terceira versão
da Caravana Ecológica, narrada por
Valdo, o caminhoneiro que se recusa a
traficar animais, e apresentada em
2002. Valdo começa falando bonito
numa história que tinha tudo para
acabar mal. Mas na Caravana
Ecológica, o bem sempre vence o
mal... E o público ganhou novos
motivos para diversão naquele ano:
todos os atores se apresentaram sobre
pernas-de-pau e os bichos ganharam a
forma de marionetes.

,

Ficha técnica
Elenco:

Figurinos:
Argumento, roteiro e direção:
Produção:
Cenotécnico:
Técnica:

Rafael Arruda, Angélica Pavanelo, Rogério
Costa, Luiz Eduardo Pires e Josiane Lhewicheski

Ana Carolina Ribeiro
Sílvio Ribeiro

Fernanda Fernandes
Luiz Eduardo Pires

Roberto Ogama

Calcula-se que, de
cada dez animais traficados,
apenas um chegue vivo ao

destino.

Bonecos e pernas-de-pau

A quarta versão da Caravana
Ecológica apresentou novos efeitos
visuais, que cativaram adultos e
crianças: os atores se
apresentaram numa caixa de
bonecos e o público foi brindado
com as vistosas pernas de pau que
chamaram muito a atenção nos
anos anteriores.

- -

Os bonecos eram
os irmãos Zezinho e Zezão e a
história do caminhoneiro Valdo é
contada por personagens
manipulados por eles dentro da
caixa, que se transformou num
pequeno palco.

Ficha técnica
Elenco:
Figurinos:
Argumento, roteiro e direção:
Produção:
Cenotécnicos:

Rafael Arruda, Rogério Costa
Ana Carolina Ribeiro

Sílvio Ribeiro
Fernanda Fernandes

Rogério Ferraz e Luiz Eduardo Pires

Numa viagem pelo Vale do Ribeira,
em São Paulo, meu ajudante
capturou uma arara e exigi que ele
a devolvesse à mata. Ele não
queria, mas insisti e ele obedeceu.
Fiz o que achava direito.
David F. dos Santos - Guarulhos/SP
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Uma arara “voa” no palco

Números de circo chegam ao palco
da Caravana Ecológica. Os atores se
fantasiam de animais que correm risco
de extinção. A arara-azul realiza seu
vôo a 5 metros do chão, num número
circense de tecido. A jaguatirica e o
mico-leão dourado fazem
malabarismos e acrobacias. Valdo, o
caminhoneiro, acaba sendo a ponte
entre o mundo da fantasia e o real.
Fala a língua de seus colegas da
estrada. A certa altura, Valdo pergunta
a alguém da platéia: “Você não vai ser
cúmplice disso, vai?” A interação é
instantânea. O espectador desperta e
responde que não.

-

Ficha técnica
Elenco:

Figurinos:
Texto e direção:
Produção:
Costureira:
Cenografia/Projeto gráfico:
Cenotécnico:
Serralheiro:
Músicas:
Gravado por:
Músicos participantes:

Assessoria técnica:

Rafael Arruda, Rogério Costa,
Luiz Eduardo Pires, Giovana Viol
e Cristiane Rodrigues

Ana Carolina Ribeiro
Sílvio Ribeiro

Fernanda Fernandes
Aparecida Fernandes

Ary Concatto
Luiz Eduardo Pires

Pingüim
Eric Mago

Marco Turetta
Eric Mago, Marco

Turetta, André Verselino e Alexandre Garcia
Carlos Tangará

Tráfico de animal
silvestre é crime passível

de prisão, multa e
apreensão do caminhão.

O risco dos acidentes ambientais

Os acidentes ambientais e a
necessidade de ervar os mananciais
de água para consumo humano foram o
tema da Caravana Ecológica em 2005. A
peça ganhou o slogan “Estrada Verde,
Água Limpa” para mostrar aos
caminhoneiros sua responsabilidade na
conservação da água. Muitos acidentes
ambientais são conseqüência de
acidentes em estradas, com caminhões
que transportam produtos perigosos.
Com forte apelo visual, a peça tem um
personagem chamado dr. Water Fontes,
que dá conselhos sobre como
economizar água. As crianças adoraram.
Pais e mães ganharam mais um tema
importante em que pensar.

cons

Ficha técnica
Atores:

Texto e direção:
Produção:

Figurinista:
Costureira:

Cenógrafo:
Cenotécnico:

Trilha sonora:
Coordenação:

Rogério Costa e Giovanna Viol
Sílvio Ribeiro

Fernanda Fernandes
Ana Carolina Ribeiro
Aparecida Fernandes

Gelson Amaral
Erick Silva

Marco Tureta
Rafael Arruda

A Caravana Ecológica me ensinou os cuidados
que se deve tomar caso ocorra um acidente no
transporte de produtos perigosos. Vou poder
ajudar se encontrar uma situação dessas.
José Laudiel da Silva - Santos/SP
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João é o novo caminhoneiro
da Caravana Ecológica em
2006. Contracenando com
sua esposa Ana Maria e com
a andarilha Mazé e ainda
com os peixes Cascudo e
Peixoto, num sonho que fica
real no palco, João tem
oportunidade de tratar de três
temas: o combate ao
tráfico de animais silvestres,
o transporte de produtos perigosos
e a conservação da água.

O espetáculo é todo declamado
em sextilhas. A Caravana, que no ano
anterior havia chegado pela primeira
vez ao Nordeste, amplia
sua presença em escolas públicas.
Fronteiras se alargam. A semente da
Caravana Ecológica pegou.

Fronteiras que se alargam

Ficha técnica
Atores:

Texto e direção:
Produção:
Figurinistas:
Costureiras:

Músicas:
Trilha sonora:
Músicos:
Coordenação:

Angélica Pavanello, Rogério Costa
e Giovanna Viol

Sílvio Ribeiro
Fernanda Fernandes

Ana Carolina Ribeiro e 3D Arte
Aparecida Fernandes e

Ivone Rananausks
Eric Mago

Marco Tureta
Jussival dos Santos e Vinícius Máximo

Zeneide Teixeira

37% dos acidentes ambientais
no Estado de S. Paulo acontecem

no transporte rodoviário de
produtos perigosos.

Fonte: Cetesb

Mais um presente: assista, neste DVD, à versão 2006
do espetáculo da Caravana Ecológica. Na abertura,

um documentário sobre o projeto.


