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ALIMENTAÇÃO PARA O FUTURO
Projeto: Alimentação para o futuro
Segmento: Produção Cinematográfica de média metragem
Vigência para captação de recursos: 2017
Objetivo: Realização de um documentário de média-metragem, que levará ao público informações sobre como melhorar
seus hábitos de alimentação, seguindo conceitos de sustentabilidade e entendendo a formação básica da cozinha
brasileira. O Objetivo é conscientizar a sociedade de que é possível produzir, distribuir e consumir alimentos de maneira
mais produtiva, diferente do que vem sendo desenvolvido no país nos últimos anos. O documentário prevê linguagem de
libras e legendas em português, para portadores de deficiência auditiva e visual, além da realização gratuita de 10
palestras com profissionais da área de alimentação/nutrição em escolas públicas da cidade de São Paulo, onde serão
distribuídos 1.000 dvd’s do documentário, também de forma gratuita.
Abrangência: Será realizado em cidades brasileiras, em princípio nas cidades de Belém do Pará, Ouro Preto e
Salvador, que melhor representam a origem e os hábitos alimentares da população brasileira. Além disto será exibido em
Tvs por Assinatura, Abertas e Educativas.
Beneficiários: Distribuição em massa gerando alta visibilidade e conscientização (escolas, governo, entidades,
instituições e etc.)
Valor do projeto: R$ 441.602,70
Valor captado: R$ 0,00
Saldo a captar: R$ 441.602,70
Outros parceiros: Não há
Por que apoiar: Vivemos num país que é um dos maiores produtores de alimento do mundo. Porque então em algumas
regiões do Brasil, existem pessoas que ainda passam fome? Conscientização e atitude são as palavras- chaves para
resolver esse problema. Este documentário visa conscientizar as pessoas sobre o que pode ser feito para evitar esse
desperdício, melhorar as condições de aproveitamento dos alimentos e se alimentar melhor.
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