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Produções

R

Lumax

A Lumax Produções uma Empresa Valinhense, vem desenvolvendo desde 2008 soluções 
para diminuir a proliferação do mosquito da dengue e criou um espetáculo didático voltado 
para crianças e adultos chamada: Dengue : O Fim da Picada escrita por Meire Moraes, onde 
ensina como se prevenir dos focos da dengue. Recentemente realizou mais de 100 
apresentações em todo o Brasil, em escolas municipais e teatros ,com a ajuda de 
Patrocinadores por meio de leis de Incentivo: Proac e lei Rouanet, atualmente está com este 
projeto voltado para as prefeituras para beneficiar a população. 

O Grupo se alegra pela moção concebida por vinhedo.

Moção N° 344 de 2013 - ‘’"A peça tem como objetivo, além do entretenimento, um caráter 
educativo pois leva o problema da dengue e suas formas de prevenção ao público infantil 
de maneira lúdica, tendo com isso um papel importante na conscientização. Ao final da 
apresentação, o grupo também distribui material de prevenção e combate ao mosquito 
transmissor da doença.» - Vereador Dr Dario Pacheco
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Missão:

Promover o conhecimento através de peças teatrais para vários públicos e propósitos.

Visão:

Ser reconhecida por proporcionar momentos de aprendizado com seriedade , diversão e 
criatividade.

Valores:

- Satisfação do cliente
- Valorização e respeito às pessoas
- Responsabilidade social
- Respeito ao Meio Ambiente



SINOPSE: Certo dia, três fêmeas do mosquito Aedes Aegypti, Denguilse, 
Denguiane e Zen Renata, com personalidades distintas, se preparam para dar 
uma festa á fantasia para comemorar o descuido dos “Humanos” por deixarem 
vários lugares propícios a colocarem seus ovos. Na festa elas se deparam, com 
um fato: extermínio de sua espécie. Um Agente aparece na festa acabando com 
os focos de proliferação.

 A Importância do Teatro na Escola 

Conscientizar crianças, jovens e adultos sobre os perigos da “Dengue” por meio 
da arte e de uma abordagem lúdica. A doença atinge pelo menos 500 mil 
pessoas/ano no Brasil e o problema maior é a falta de informação da 
população. Fortalecer o conceito de comunidade participativa quando todos 
atuam de forma efetiva, retirando o falso conceito que apenas atitudes do poder 
público ou demais setores sociais seriam bastante. Demonstrar que as ações 
contínuas de cidadania, atitudes ecologicamente corretas e preventivas, devem 
ser tomadas no presente, pois só assim repercutirão de forma efetiva e positiva 
no futuro. A mudança efetiva somente é possível com a plena participação de 
cada indivíduo da comunidade.

Sinopse
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Livretos
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Lumax Produções 
CNPJ: 12.645.969.0001/07

Contato: 19 3849-1272 - 9 9172-6293 - 9 9613-7258
Contatolumax@hotmail.com
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