Apresentação:
O riso, por todo o poder que exerce, já foi tema de obra e análise para diversos
autores. Charles Chaplin, por exemplo, compreendia o riso e as lágrimas como
antídotos contra o ódio e o terror. Para Walt Disney, o riso e os sonhos precisam
ser eternos, assim como a imaginação não deve ter idade.
Rir é um ato universal e próprio da espécie humana; é muito mais do que uma
mera manifestação de alegria. Rimos, essencialmente, de situações que refletem
momentos de felicidade e prazer. O riso também tem o potencial de atenuar
hostilidade e agressão; ele é capaz de desarmar as pessoas, além de facilitar um
comportamento amigável.
A sociedade precisa rir. A sociedade quer rir! É necessário aliar as tensões que
já intensificam e problematizam as relações sociais. Gerar o riso por meio da
fantasia é potencializar o pensamento lúdico. E é por meio dessa perspectiva que
se constrói o texto “Deu a louca na Branca”, comédia escrita por Cacau Hygino.
Partindo das perspectivas sobre o riso, os sonhos e a imaginação de Walt Disney,
Hygino desenvolve uma narrativa irreverente e descontraída que evoca um dos
ícones de maior referência às experiências lúdicas do universo infantil.
Além de o texto já apresentar relevância em promover o riso por meio da referência
a um clássico para todas as idades, o projeto para a peça se estabelece como
promissor quando Cacau Protásio, ícone de referência na comédia nacional, é a
destinada para protagonizar a montagem. Trata-se, portanto, de um espetáculo
que se apresenta como uma comédia universal, e que se diferencia de demais
obras do segmento no momento em que busca surpreender também pelo lúdico,
promovendo diversão e encantamento.

Sinopse:
Sebastiana talvez seja daquelas pessoas que vivem no mundo da fantasia. Pelo
menos é o que se pode imaginar de alguém que tenta convencer a todos de que é
a Branca de Neve, aquela mesma dos filmes de Walt Disney.
Com um repertório de vivências bastante inusitado, Sebastiana narra sua cômica
trajetória até o momento em que supostamente foi descoberta por Walt Disney,
a quem atribui a responsabilidade por tê-la transformado na personagem mais
famosa de todos os tempos. Apesar de sua notável fama, porém, ela guarda ainda
uma revolta por seu criador; ele é quem teria feito com que o público sempre a
visse e a chamasse como branca, embora fosse declaradamente negra.
Durante um imprevisível ataque de nervos, impaciente com a classificação
distorcida de Walt, Sebastiana decide revelar, com relatos inimagináveis, os mais
curiosos segredos do pai do Mickey e de seus outros importantes personagens.
Mas toda loucura precisa ter um fim! E, no caso de Branca, surpresas nesse
momento final também não poderiam faltar!

Justificativa:
Fazer rir, por meio da comédia, tem sido uma valorizada alternativa na busca de
promover alívio às tensões sociais. Compreendendo que rir apresenta-se, hoje,
como necessário, é preciso verificar comédia em diversos contextos. Precisamos
rir não apenas do banal, do grotesco – disso, aliás, o público já está farto; é possível
e preciso rir também de fantasias e de suas possibilidades.
Não há nada mais fantasioso do que o mundo das histórias de Walt Disney; até
hoje suas narrativas são vistas por milhões de pessoas, seja pela televisão, pelo
cinema ou pelo teatro. Com a popularização da internet e das redes sociais,
suas histórias e personagens são constantemente relembrados, reinventados e
recontextualizados.
Dialogar com fantasias atende a uma boa diversidade de públicos, além de permitir,
à comédia, a construção de um texto universal, versátil e atemporal.

Objetivo:
A ideia de viabilizar este espetáculo fundamenta-se por três objetivos principais:
1) promover um divertimento associado à qualidade;
2) elaborar uma obra acessível, de fácil compreensão, para uma boa diversidade
de público.
3) difundir reflexões a aspectos sociais por meio do lúdico e do entretenimento.
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Acessibilidade e democratização:
O espetáculo será encenado em teatros adequados às medidas de acessibilidade
tais como rampas de acesso, banheiros apropriados, tanto para atendimento aos
portadores de necessidades especiais como também para idosos. Portadores
de necessidades especiais e idosos contarão com atendimento prioritário na
bilheteria e na entrada na sala de espetáculos.
Disponibilizaremos ingressos gratuitos, 10% da capacidade do teatro, para os
estudantes da rede pública de ensino com idades entre 14 e 18 anos (classes
C, D e E) estendendo o benefício aos educadores. Contrataremos estagiários de
universidades das áreas de Artes e Produção Cultural, priorizando alunos da rede
pública. Os espetáculos ainda vão contar com auxílio de interpretes de libras,
tornando a peça acessível a todos os públicos.

Elenco:
CACAU PROTÁSIO
A estreia de Cacau Protásio como atriz foi em
2000, no espetáculo “É Por Isso que Todo Adulto
é Neurótico”. Depois, desenvolveu brilhantes
trabalhos nos palcos, no cinema e na televisão. Sua
trajetória é marcada por novelas como “O Clone”,
“Páginas da Vida”, “Avenida Brasil “ e “Joia Rara”.
Atualmente integra o elenco do humorístico “Vai
que Cola”, no Multishow.

Televisão
2013-2015 - Vai que Cola (como Terezinha / Co-Protagonista)
2014 - Trair e Coçar É Só Começar (como Olímpia) - Multishow
2013 - Dança dos Famosos (reality show do Domingão do Faustão)
2013 - Joia Rara (como Lindinha /Coadjuvante) - Rede Globo
2012 - Avenida Brasil (como Zezé / Coadjuvante)
2010 - Ti Ti Ti (como Fátima / Coadjuvante)
2007 - A Diarista - Participação
2006 - Páginas da Vida (participação)
2001 - O Clone (Participação especial) - Rede Globo
2003 - A Grande Família (Participação)

Cinema
2015 - Vai Que Cola - O Filme (como Terezinha)
2009 - Os Restos De Antonio (como Creuza)

Teatro
2013 - 2015 - Vai que Cola (como Terezinha)
2012 - Domésticas
2006 - O Piano
2005 - Meninos do Mangue
2005 - Amigos da Vã
2005 - Vim Avisar que Você Morreu
2005 - Atendimento
2004 - Deixe o Mundo Girar

2004 - Grace Kelly Vai Debutar
2003 - Viva Lamour
2002 - Os Sete Gatinhos
2002 - O tecido Mau-Dito
2001 - Vivendo Brecht ontem, hoje amanha A Z
2001 - A Metamorfose
2000 - É Por Isso Que Todo Adulto É Neuróticova

Cacau Protásio nas redes:

CacauProtasioOficial - 42,131 mil curtiram

Cacauprotasio - 77,3 mil seguidores

Cacauprotasio - 704mil seguidores

Texto:
Cacau Hygino
Começou seus estudos aos 13 anos,
passando pelo Tablado e pela CAL, no
Rio de Janeiro, e em 1992, fez sua estreia
profissional nas peças Robin Hood- A
Lenda e Lisístrata. Na TV fez participações
em Vira-Lata, Cara ou Coroa, América,
Amazônia,
Paraíso
Tropical,
Sete
Pecados, Caminho das Índias, Vida da
Gente , Dercy de Verdade e Os Homens
São de Marte.
Como autor escreveu as obras Mulheres
Fora de Cena (Ed. Globo/2005), Nós e
Nossos Cães (Ed. Globo/2006), Virna–
A Trajetória De Uma Guerreira (Casa
da Palavra/2007), Fofoca (Espassum
Editora/2008) e Herivelto Como Conheci
(Espassum Editora/2011) e Nathalia
Timberg – Momentos(MBooks/2014).
Adaptou em 2014 sua obra Herivelto Como Conheci para o teatro, interpretada por
Marília Pêra com apresentações no Rio , São Paulo e Portugal. Em 2015 participou
da comédia inglesa A Atriz de Peter Quilter estrelado por Betty Faria com direção
de Bibi Ferreira.
Lançou ainda a fotobiografia da atriz Irene Ravache intitulada Simples Assim, Irene.
Ainda em 2015 apresentou por sete meses o talk show Mulheres Fora de Cena ,
inspirado em seu próprio livro , no Shopping Village Mall na Barra.
Para 2016 prepara o livro de memórias da atriz Zezé Motta , lança o monólogo
de sua autoria , Deu a Louca Na Branca, protagonizado pela atriz e comediante
Cacau Protásio e também sobe aos palcos na comedia Compulsão , escrita por
Regiana Antonini.

Direção:
Regina Antonini
É atriz, roteirista, diretora teatral, apesar de
ser bem mais conhecida como dramaturga.
Atualmente com 6 peças em cartaz: “Chá
das cinco” , “Tô grávida”, “Doidas e santas”
com Cissa Guimarães, Giuseppe Oristanio
e Josie Antello – seis anos de sucesso,
“E o vento vai levando tudo embora”,
“Aonde está você agora?” – em cartaz
desde 95 e “AMADAS” – Associação de
Mulheres que Acordaram Despencadas
– com Elizabeth Savalla – em tourne pelo
Brasil.
Como atriz, pode ser vista na série
“Insônia” no Canal Brasil ou em algum
dos vídeos do Porta dos Fundos que ela
participou. De uns seis meses pra cá fez 4.
Como roteirista, fez parte da equipe do
seriado Xilindró e do Programa de humor
“Treme treme” (Multishow). E acabou de entregar o roteiro de um longa metragem
escrito especialmente para a atriz Fabiana Karla, em parceria com Álvaro Campos.
Tô grávida e “Meu ex imaginário” serão adaptados para cinema ainda este ano.

Produção:
WB produções:
Idealizada pelos produtores culturais Bruna Dornellas e Wesley Telles, a WB
Produções é atualmente uma das maiores empresas de produção cultural do país.
Há dez anos no mercado, a produtora já realizou espetáculos por todo o estado do
ES e também nas principais capitais do país, sendo reconhecida em nível nacional
como uma das principais empresas de seu segmento. Com uma equipe de grande
know -how em produção cultural, a WB procura estar sempre à frente de suas
incorporações, conquistando como aliados vários parceiros e apoiadores. Estando
em constante processo de atualização, a empresa busca trazer ao mercado cultural
o que há de melhor nas artes cênicas do país.
Sua sede fica em Vitória ES, mas a mesma já produziu projetos em várias regiões
do país. Em seu portifólio coleciona grandes projetos, com obras e artistas
consagrados por público e crítica, mais de 200 espetáculos com um público
estimado de 300 mil pessoas.
A criatividade, bem como o respeito a cultura e a arte, marcas percebidas em todos
os projetos que apresenta são nas palavras dos próprios sócios o que justifica o
destaque e o crescimento na empresa do setor.

Patrocínio cultural:
Investir em Cultura é sempre uma ótima ideia! Além de contribuir com o crescimento
e disseminação da cultura nacional, ao investir em Marketing Cultural sua empresa
também garantirá:
• Valorização do teatro brasileiro e seus artistas
• Simpatia e Irreverência para sua marca
• Originalidade e exclusividade
• Múltiplas possibilidades de ações promocionais
• Patrocínio de natureza cultural
• Incentivo Fiscal
• Posicionamento de mercado
• Responsabilidade Social

Investimento e cotas de patrocínio:
O orçamento apresentado está habilitado à lei de incentivo à cultura - Lei Rouanet
/Artigo 18 (100% de Renúncia fiscal) que, através de seus dispositivos, permite
aos patrocinadores a cobertura dos custos da peça.
PRONAC: N 163347
O valor total do projeto é de R$ 588.000,00 (Quinhentos e oitenta e oito mil reais).
• 6 semanas no RIO DE JANEIRO - RJ
• 6 semanas em SÃO PAULO - SP
• Turnê por 6 Capitais brasileiras (Vitória-ES, Belo Horizonte-MG, Salvador-BA,
Porto Alegre- RS, Goiânia- Go, Florianópolis- SC)
COTA ÚNICA (APRESENTA)– R$ 588.000,00 (Quinhentos e oitenta e oito mil reais.)
COTA PATROCINIO (ATÉ 2 EMPRESAS) – R$ 294.000,00 (Duzentos e noventa e
quatro mil reais).
COTA APOIO (ATÉ 4 EMPRESAS) – R$ 147.000,00 (Cento e quarenta e sete mil
reais).
COTA ÚNICA APRESENTA R$ 588.000,00 (Quinhentos e oitenta e oito mil reais.)
• Presença privilegiada da logomarca do patrocinador como “Apresenta” em todas
aspeças publicitárias e material gráfico do espetáculo (Impressos e digitais)
• Citação do nome do patrocinador em todas as apresentações como “Apresenta”
• Logomarca do patrocinador no aplicativo digital do espetáculo (à confirmar)
• Apresentação de vídeo do patrocinador antes e cada apresentação
• Possibilidade de ações de marketing pelo patrocinador
• Banner exclusivo do patrocinador no saguão do teatro em todas as apresentações
• Cota de 30 ingressos por sessão
• Desconto Exclusivo de 50% em cima do valor da inteira para clientes e
acompanhante
• Logo no Backdroop durante a coletiva de imprensa, quando houver.

COTA PATROCÍNIO (até 2 patrocinadores) R$ 294.000,00 (Duzentos e noventa e
quatro mil reais).
• Logomarca da empresa como “Patrocinador” em todas as peças publicitárias e
material
gráfico do espetáculo (Impressões e digitais)
• Citação da logomarca do patrocinador em todas as apresentações como
“Patrocinador”
• Possibilidades de ações de marketing pelo patrocinador
• Apresentação de vídeo do patrocinador antes de cada apresentação
• Cota de 14 ingressos por sessão
• Logo no Backdroop durante a coletiva de imprensa, quando houver.
COTA APOIO (até 4 apoiadores) R$ R$ 147.000,00 (Cento e quarenta e sete mil
reais).
• Presença compartilhada da logomarca da empresa em todas as peças publicitarias
ematerial gráfico do espetáculo (Impressos e digitais)
• Citação do nome do apoiador em todas as apresentações como “Apoiador”
• Cota de 6 ingressos por sessão
• Logo no Backdroop durante a coletiva de imprensa, quando houver.

Plano de mídia:
PARA A TEMPORADA DE 6 SEMANAS NO RIO DE JANEIRO - RJ
ANÚNCIOS
Anúncios nos Jornais O Globo e Extra – anúncios de 2col x 8cm – 1 inserção por semana durante a
toda a temporada, anúncios nos Guias de programação cultural Off e Guia de Teatro, anúncio sem
estações do Metrô Rio, anúncios em traseiras de ônibus, anúncios em traseiras de taxis.
Mídias sociais – criação de fanpage, Twitter e Instagram. Inserção de conteúdo durante toda a
temporada e período de ensaios e assessoria de imprensa durante todo o período de realização do
projeto propondo pautas em todos os veículos de comunicação da cidade.

IMPRESSOS
100 cartazes, 10.000 flyers, 1000 convites, 5.000 folders. Sinalização: 1 Banner de fachada no
teatro e 1 banner interno.

PARA TEMPORADA DE 6 SEMANAS EM SÃO PAULO - SP
ANÚNCIOS
Anúncios nos Jornais Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo – anúncios de 2 col x 12cm – 1
inserção por semana em cada jornal durante toda a temporada, anúncios nos guias de programação
cultural Off e Guia Boca a Boca e assessoria de imprensa durante toda a temporada propondo
pautas aos veículos de comunicação de São Paulo e cidades vizinhas.
Mídias sociais – criação de fanpage, Twitter e Instagram. (Inserção de conteúdo durante toda a
temporada).

IMPRESSOS
100 cartazes, 10.000 flyers, 1000 convites, 5.000 folders. Sinalização: 1 Banner de fachada no
teatro e 1 Banner interno.

PARA A TURNÊ (6 CAPITAIS BRASILEIRAS)
ANÚNCIOS
1 anúncio por capital de 3 col x 15 cm no principal jornal da cidade, divulgação em mídias sociais
(Facebook, Instagram, Twitter e etc) e assessoria de imprensa especializada.

IMPRESSOS
100 cartazes e 5.000 flyers e 01 banner na fachada do teatro.

Contatos :

Bruna Dornellas - Diretora Executiva
bruna@wbproducoes.com
27 98152-1461

Wesley Telles - Diretor de Produção
wesley@wbproducoes.com
27 99619-7611

Tel.: (27) 3029-2765

Av. N. Senhora da Penha, 250, Ed Caravelle, Sala 403,
Santa Helena Vitória/ES. 29055-022.

www.WBPRODUCOES.com

