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A SÉRIE

O “Manual de Sobrevivência para o século 21 - 2ª Temporada” dará continuidade à primeira
temporada da série mostrando como a transformação da sociedade está ao nosso alcance. Nos
13 episódios de 25 minutos o ator, ativista e produtor orgânico Marcos Palmeira viaja para
diversas regiões do mundo em busca de experiências de sucesso na construção desse novo
modelo.

Ele irá até o MIT em Massachussets conhecer um promissor projeto de mobilidade urbana. Na
Inglaterra conhecerá o movimento “Transition Town”, que tem o objetivo de equipar as
comunidades para o duplo desafio da mudança climática e do pico do petróleo. Em Nova York
conhecerá um grupo que desenvolveu um substituto orgânico e eficiente para o plástico. Em
Connecticut, Marcos Palmeira visita uma Fazenda Marinha, composta por redes verticais que
ocupam um pequeno espaço do oceano para produzir grandes quantidades de algas, ostras e
mariscos.

Marcos nos mostra de forma interativa e divertida como podemos nos tornar mais preparados
para as mudanças que estão chegando.



JUSTIFICATIVA

Na primeira temporada do Manual
Marcos nos mostrou como em diversas
regiões do Brasil, diferentes
comunidades estão implementando
soluções práticas para os graves
problemas socioambientais da
atualidade.

Nessa segunda temporada, Marcos
procura alternativas fora do país. Tendo
em vista que o Planeta é um só, e que o
que acontece nos EUA ou na Índia nos
afeta diretamente, buscamos entender
como grupos ao redor do mundo estão
lidando com questões que vão da
produção de alimentos, preservação da
água à encontrar um substituto
ecológico para o plástico.



APRESENTADOR

O “Manual de Sobrevivência para o Século
21 - 2ª temporada" leva o carismático
ator, ativista da causa indígena e produtor
orgânico Marcos Palmeira, à diversas
regiões do mundo, em busca de soluções
para as graves crises de nosso tempo. Em
busca de uma nova visão de mundo,
Marcos Palmeira nos mostrará como
podemos redesenhar nossa civilização em
princípios ligados à cooperação, à
responsabilidade social e ao respeito ao
meio ambiente.

Vivenciando ele mesmo a construção de
máquinas de código aberto e a produção
de alimentos nos oceanos, projetos de
veículos movidos à combustíveis fósseis,
bancos de sementes tradicionais da Índia
e outras. Marcos nos mostrará como a
transformação da sociedade está ao nosso
alcance e que basta termos iniciativa e
perseverança para alcançá-la.



LUGARES E
VIVÊNCIAS



Por uma cultura de Paz

Em busca de uma cultura de paz, Marcos vai a
Portugal conhecer a Ecovila Tamera. Com conceitos
bem diferentes de como se estabelecer uma
sociedade próspera e pacífica, Tamera é um campo
de experimentação em tecnologias sociais e
ecológicas de ponta. Além disso é uma comunidade
de amor livre, e isso por si só já dá o que falar. Neste
episódio, Marcos se encontra com Dieter Duhm, um
dos criadores da Ecovila Tamera, e aprende sobre
tanto as tecnologias sociais implementadas por lá.

Ecologia de Código aberto 

Ecologia de Código Aberto é uma rede de
agricultores, engenheiros e simpatizantes, cujo
principal objetivo é a fabricação final do “Global
Village Construction Set (GVCS)”. Conforme descrito
pelo Open Source Ecology, "o GVCS é uma plataforma
tecnológica aberta que permite a fabricação
simplificada de 50 máquinas necessárias para a
construção de uma civilização pós-colapso com
confortos modernos. Neste episódio, Marcos se
encontra com Marcin Jakubowski, fundador do
GVCS e ajuda na construção de um trator com
materiais encontrados em um ferro-velho.



Cidades em Transição

Em busca de um novo modelo de sociedade, neste
episódio Marcos Palmeira vai a Inglaterra conhecer
Rob Hopkins e o movimento “Transition Town”. O
objetivo deste projeto comunitário é equipar as
comunidades para o duplo desafio da mudança
climática e do pico do petróleo. O Transition Town é
um exemplo de movimento socioeconômico baseado
no reforço da comunidade local.

Mobilidade urbana sustentável

O Instituto de Tecnologia de Massachusetts
desenvolveu um projeto inovador de mobilidade
urbana. São veículos elétricos leves e altamente
eficientes capazes de substituir os atuais, que são
movidos a combustíveis fósseis. Marcos vai até o
MIT conhecer essa tecnologia, que é parte de um
projeto maior voltado a buscar soluções para a
questão da poluição urbana, mobilidade, economia e
energia. Para se aprofundar ao assunto, ele
conversa com Chris Zegras, profissional
responsável pelo Departamento de Estudos e
Planejamento Urbano do MIT.



GreenWave - Fazendas Marinhas

Marcos Palmeira visita uma Fazenda Marinha,
em Thimble Island, Connecticut. O lugar é
composto por redes verticais que ocupam um
pequeno espaço do oceano para produzir grandes
quantidades de algas, ostras e mariscos. A
iniciativa também tem vantagens socioambientais
ao auxiliar na regeneração de ecossistemas
marinhos e ampliar as possibilidades de renda das
comunidades costeiras. Lá, ele conversa com Bren
Smith, diretor executivo da GreenWave,
proprietário da Fazenda Marinha e pioneiro no
desenvolvimento da agricultura restaurativa
marinha.

Ecovative

O plástico é um material de difícil degradação e
relacionado a inúmeras enfermidades, como
infertilidade e câncer. Neste episódio
Marcos Palmeira conhece umas das “Ilhas de lixo”
situada no Mar do Caribe, que se estende por cerca
de 1.000 km no oceano e é formada por cerca de 4
milhões de todo tipo de objeto plástico. Em busca de
soluções vai a Washington se encontrar com Paul
Stamets, criador de um substituto orgânico e
eficiente para o polímero. Um super material
produzido a partir de experimentos com fungos que
é resistente ao fogo, vapor e a umidade e
ainda funciona como isolante térmico e acústico.



Auroville

Exemplo mundial de comunidade
alternativa, Auroville ("A cidade do amanhecer")
vem sendo projetada de forma a integrar
a espiritualidade de volta a vida urbana. Com uma
proposta que passa pelos ensinamentos da
Hatha Yoga, a ecologia integral e o
convívio harmonioso entre as pessoas, Auroville
mostra um caminho diferente para o que vir a ser
a vida em comunidade.

Faculdade de Pé descalço

O empoderamento das Mulheres já se mostrou
essencial para a eliminação da pobreza. Na Índia,
na África e no Oriente Médio o Barefoot College, ou
Faculdade do Pé descalço, tem atuado de forma
inovadora capacitando mulheres em tecnologias
como a implementação de tecnologias fotovoltaicas
para geração de energia. A faculdade presta
serviços básicos e oferece soluções à comunidades
rurais locais, buscando torná-las autossuficientes
e sustentáveis. Nesse episódio, Marcos vai até o
Barefoot College na Índia, se encontra com as
"engenheiras solares" e aprende a construir seu
próprio painel Solar.



Retenção de água

Através da antiga arte da construção de "johads"
(tanques de armazenamento de água feitos com
pedra, concreto ou qualquer outro material
disponível), o ativista social e médico ayurvédico
Rajendra Singh conseguiu restaurar os níveis de
águas subterrâneas e até mesmo reviver diversos
rios secos no deserto de Thar, na Índia. Marcos
vai visitar esse projeto de conservação que vem
sendo realizado há décadas por Singh.

Banco de sementes

Em um mundo com eventos climáticos
devastadores crescentes, a resiliência das
sementes tradicionais tem uma enorme
importância pois vem de milhões de anos de
evolução. Vandana Shiva tem lutado durante
toda a sua vida para preservar sementes
tradicionais. Neste episódio, Marcos visita o
projeto de Vandana na Índia e descobre como
eles estão trabalhando a resiliência das plantas
em relação às mudanças climáticas.



Findhorn, uma ecovila viável

Marcos visita a comunidade de Findhorn na Escócia,
uma das mais antigas ecovilas do mundo, entre
outras coisas, ele descobre como podemos tratar o
esgoto de cidades inteiras de forma ecológica.
Participa da manutenção de uma "Máquina Viva",
que transforma nossos dejetos em algo útil, do
artesanato ao adubo.

Guerreiro do Lixo

Fruto do trabalho do Arquiteto Mike Reynolds, os
“Earthships”, são casas feitas de “lixo”. Nesse
episódio, Marcos vai até o deserto de Taos, no Novo
México, e junto com Reynolds mostrará como
podemos construir casas ecológicas através da
reutilização de garrafas, pneus e diversos outros
matérias.

Permacultura Holzeriana

Sepp Holzer criou um dos melhores exemplos de
como usar pequenos lagos como refletores para
microclimas no alto das montanhas. Seus sistemas
tem ajudado a inclusive trazer água de volta para
áreas extremamente áridas. Marcos vai a Áustria
conhecer a fazenda de Sepp e ajuda a implementar
um microclima para frutos cítricos nos Alpes.



João Amorim é diretor de cinema com
foco em animação e documentários. Em
2010, lançou seu primeiro longa-
metragem: "2012 Tempo de Mudança",
com David Lynch, Sting, Ellen Page e
Gilberto Gil. Foi diretor de Animação de
"Chicago 10”, filme que abriu o Festival
de Sundance em 2007. João foi
nomeado ao Emmy em 2009 por este
mesmo filme. Trabalhou como diretor
de animação em Nova Iorque em filmes
como: “Footsteps in Africa", “For the
next 7 Generations", “Ghetto Physics".
João também foi professor para os
Mestrandos em Animação na NYU, na
Parsons e Academy of Art College.

Em 2011, dirigiu a série “É coisa
Nossa!” apresentada por Zeca Baleiro e
exibida no Canal Futura. Além disso
dirigiu os documentários “Água e
Cooperação”, “A Voz das Avós” e
“Agroflorestar”, todos exibidos no
CineBrasil TV. Recentemente, assinou a
direção e produção geral da Nova “Vila Sésamo” e a animação “O Desafio do Elmo", ambos estreados
recentemente na TV Cultura e TV Brasil. Dirigiu a primeira temporada da série "Manual de
Sobrevivência para o Século 21”, com o ator Marcos Palmeira e se prepara para filmar a série “Bela
Raízes”, apresentada por Bela Gil com exibição no Canal Futura.

O DIRETOR



A PRODUTORA

Amorim Filmes é uma produtora do Distrito
Federal fundada em 2011. A empresa se dedica à
produção de séries documentais, conteúdo infantil
e animação, com forte atuação na área
socioambiental. É responsável por supervisionar a
produção da "Sesame Workshop" no Brasil,
produzido inúmeras campanhas de utilidade
pública para a empresa, assim como a série em
animação o "Desafio do Elmo", e os quadros para a
nova Temporada da Vila Sésamo.

Em 2016 produziu a série documental “Manual de
Sobrevivência para o Século 21” com o ator,
ativista da causa indígena e produtor de orgânicos,
Marcos Palmeira. A estreia está marcada para
Abril de 2018 no Canal CineBrasilTV.



ORÇAMENTO E PLANO DE FINANCIAMENTO

O orçamento do projeto é de R$2.523.000,00

Valor por episódio: R$194.077,00

Possíveis fontes de financiamento:
• FSA - PRODAV 02
• Lei de Incentivo ao Audiovisual – Art. 1º A, 3º A e Art.39.



PLANO DE FINANCIAMENTO

Cota 1 - R$ 1.000.000,00:

1 - chancela apresenta (cartela de apresentação na abertura do documentário/ cartela individual
com logomarca);

2 - assinatura de abertura;

3 - assinatura de encerramento;

4 - inserção da logomarca em todo material promocional da Série;

5 - disponibilidade de material da série para eventos do patrocinador (trechos, fotos etc.);

6 - ações promocionais para clientes de acordo com disponibilidade (internet, facebook, site etc.).



Cota 3 - R$ 200.000,00

1 - assinatura de patrocínio nos créditos no
finais

2 - inserção da logomarca em material
impresso do documentário

3 - disponibilidade de material fotográfico da
série para eventos do patrocinador.

Cota 4 - R$ 100.000,00

1 - assinatura de apoio nos créditos no finais

2 - inserção da logomarca em material
impresso do documentário

Cota 2 - R$ 500.000,00

1 - assinatura de abertura

2 - inserção da logomarca em todo material
promocional do documentário

3 - disponibilidade de material da série para
eventos do patrocinador (trechos dos
episódios, fotos, etc.)

4 - ações promocionais para clientes do
patrocinador durante a segunda temporada
da série (internet, facebook, site, etc.)

Cota 5 - R$ 57.000,00

1 - assinatura de apoio nos créditos no finais



OBRIGADO!

Contato: João Amorim
executiva@amorimfilmes.com
+55 61 9 8116 7921


