Sucesso de público, "Hermanoteu na Terra de Godah” se apresenta em Paulínia em março
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A BR PRODUTORA traz para o Theatro Municipal de Paulínia o espetáculo “Hermanoteu na
Terra de Godah” um dos maiores sucessos da irreverente Cia. de Comédia “Os Melhores do
Mundo”, que volta a se apresentar na região de Campinas neste mês de março, nos dias 29 e
30 de março. Os ingressos já começam a ser vendidos nesta segunda (10) pela internet e na
bilheteria do teatro com preços promocionais. Quem comprar o ingresso antecipado ira pagar
o valor de meia- entrada. A promoção vale para qualquer setor do teatro e vai até 23 de março
ou até durarem os ingressos, que se esgotam rapidamente.

Considerado o grupo de teatro cômico de maior sucesso do Brasil, com um amplo repertório
próprio, a companhia completou 18 anos de carreira e por onde passa vem conquistando um
público crescente e fiel, além de milhares de seguidores pela internet. Um espetáculo
totalmente reverenciado pelo público, que costuma lotar as sessões.

A peça “Hermanoteu na Terra de Godah” é uma das primeiras criações da companhia e já se
apresentou nas maiores cidades brasileiras.

No palco, encontra-se entre as perdidas páginas do Antigo Testamento, Hermanoteu. Típico
hebreu do ano zero – camarada, bom pastor e obediente –, que recebe uma missão divina:
guiar Seu povo à Terra de Godah. Num cenário que representa um imenso deserto, nosso
protagonista cumpre uma jornada de humor, encontrando personagens históricos e caricatos,
sem qualquer compromisso com cronologia ou religiosidade, apenas com o riso.

Seis atores se revezam em dezenas de personagens e aprimoram uma de suas principais
características: o improviso sobre fatos da atualidade, aproximando o passado do presente
pela comicidade. Em Hermanoteu na Terra de Godah, Os Melhores do Mundo orgulhosamente
realizam uma homenagem ao humorista Chico Anysio, que interpreta Deus (com textos em off
trazidos para o espetáculo).

Percorrendo o mesmo caminho de sucesso do espetáculo, o DVD de Hermanoteu na Terra de
Godah, lançado em dezembro de 2009, está entre os mais vendidos de todo Brasil, ficando
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durante meses no TOP FNAC, levando a aqueles que não podem prestigiar a Cia. ao vivo, sua
alegria e espontaneidade.

Histórico da Cia. “Os Melhores do Mundo”

O grupo teatral cômico de repertório Cia. de Comédia "Os Melhores do Mundo" nasceu em
Brasília em 1995. Desde então, criou, produziu e montou diversos espetáculos, como "
Hermanoteu na Terra de Godah", "Sexo" e "Notícias Populares", consagrado pelo quadro de
Joseph Klimber, sucesso na internet.

Com o compromisso de criticar e observar os hábitos e a cultura da sociedade, sempre de
maneira cômica, o grupo já se apresentou em todas as principais cidades do Brasil e em
Portugal.

{BANNER}

FICHA TÉCNICA

Direção, Elenco, Texto, Figurinos, Cenário e Design Gráfico: Cia. de Comédia Os Melhores do
Mundo - Adriana Nunes, Adriano Siri , Jovane Nunes, Ricardo Pipo, Victor Leal e Welder
Rodrigues Produção Executiva: Carlos Henrique Rocha Direção Técnica, Iluminação e Trilha
Sonora: Marcello Linhos Operação de Áudio: Luis Pires Contraregra: Edézio Araújo
Administrativo e Produção:Raquel Bomfim Assistente de Produção: Fernanda Vasconcelos
Assistente Administrativo: Jairo Martins

Produção Local: BR PRODUTORA

Indicação etária: 12 anos
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Serviço:

"Hermanoteu na Terra de Godah” - Cia. de Comédia “Os Melhores do Mundo”

Local: Theatro Municipal de Paulínia - Av. José Lozano Araújo, 1551 – Parque Brasil 500

Data: 29 e 30 de março

Horário: Sábado, às 21h30 e domingo, às 18h

Informações: (11) 3933-2140

Atendimento para grupos e empresas: Telefone (11) 5084-1717 ou comunica@brprodutora.co
m

Valores: de R$ 90 a R$ 25. Promocional: Adquira o ingresso antecipado até o dia 23 de março
e pague apenas meia-entrada.

- Plateia: Alta e baixa, centrais e laterais: R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia)

- Camarotes: R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia).

- Balcão lateral térreo e 2° nível: R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia)
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- Balcão lateral 3° nível: R$ 60 (inteira) e R$ 30(meia)

- Mezanino: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia)

Meia entrada: de acordo com a lei e para compra antecipada até o dia 23 de março.

VENDAS:

- Bilheteria do Teatro (Sem taxa de conveniência)

Theatro Municipal de Paulínia - Av. José Lozano Araújo, 1551 – Pq Brasil 500 - (19)
3933-2140. De segunda a sábado, das 13h às 19h.

- Pela internet: www.ingressorapido.com.br (Sujeito a taxa de conveniência)

- Por telefone: 4003-1212

- Postos credenciados:

GRIFFE DE VIAGENS (Sujeito a taxa de conveniência)

VARANDAS SHOPPING - Avenida José de Souza Campos, 929 Loja 16 (Norte Sul) – Cambuí
- Campinas /SP - Segunda a Sexta das 10h às 19h e Sábado das 10h às 14h
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OFICINA DO ESTUDANTE (Sujeito a taxa de conveniência)

Avenida Brasil, 601 - Jd. Guanabara - Campinas / SP - Segunda a Sexta das 08h às 19h Sábado das 08h às 15h

FNAC - CAMPINAS (Sujeito a taxa de conveniência)

Shopping Parque Dom Pedro - Campinas - Segunda a Sábado das 10h às 20h - Domingo e
Feriado das 12h às 18h
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