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Livro do ator e escritor Cacau Hygino que revela o lado humano e descompromissado de
165 mulheres do cenário nacional, uma crônica ilustrada da vida de mulheres
famosas trazendo a público o que elas mais gostam de fazer nas horas livres
transformado em Talk Show apresentado pelo próprio ator e autor no Village Mall.
Personalidades femininas brasileiras das mais diversas áreas fazem parte de
Mulheres Fora de Cena, livro do ator e escritor Cacau Hygino, um lançamento

da

Editora Globo. As 165 mulheres que se encontram na obra , revelam com humor e
desprendimento o que mais gostam de fazer em seus momentos de intimidade e
descompromisso. Todos os depoimentos são acompanhados de fotos especialmente
clicadas para o livro pela fotógrafa Vera Donato. Foi o maior lançamento da Editora
em 2005 , um celeiro de mulheres famosas e importantes nunca antes reunidas
numa obra e que agora se tranformou-se num talk show, em comemoração aos seus
10 anos.
No talk show Mulheres Fora de Cena, Cacau Hygino as entrevista, falando sobre
seus hobbies , atividades habituais fora dos palcos e das câmeras , sem deixar de
falar um pouco também sobre suas carreiras, deixando o glamour um pouco de lado e
as aproximando da realidade das mulheres brasileiras. Mulheres das mais variadas
vertentes profissionais, de destaque nacional , entre atrizes, jornalistas, modelos,
socialites, esportistas, cantoras, apresentadoras, artistas plásticas, musicistas,
dançarinas, bailarinas, médicas e psicólogas.
A primeira etapa desse talk show aconteceu de Março e a Setembro , no Shopping
Village Mall na Barra. Na abertura sempre o pocket show da cantora Joyce Cândido e
com realização da Montenegro e Raman.
As mulheres entrevistadas nesse talk foram, na ordem : a bailarina Ana Botafogo e a
atriz Monica Martelli; as atrizes Angela Vieira e Emanuelle Araujo ;as atrizes
Rosamaria Murtinho e Heloisa Perisee; a atriz e cantora Zezé Motta e escritora
Thalita Rebouças; as atrizes Vanessa Gerbelli , Cacau Protasio e nutróloga Andrea
Santa Rosa ; as atrizes Nicete Bruno e Cristiana Oliveira e a atriz Irene Ravache e a
jornalista Ana Paula Araujo.

Curriculo:
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
Palavra/2007),

Fofoca

(Casa da
(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.

Fotos:

Contatos :

Bruna Dornellas - Diretora Executiva

Wesley Telles - Diretor de Produção

bruna@wbproducoes.com

wesley@wbproducoes.com

27 98152-1461

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

