


A HISTÓRIA DE NÓS 2 é uma comédia romântica de autoria de
Licia Manzo, dirigida por Ermesto Piccolo. No elenco, Alexandra Ri-
chter e Ernesto Piccolo.

O espetáculo é um dos maiores sucessos de bilheteria da história

recente do Teatro brasileiro, alcançando mais de 850 mil especta-

dores, durante os 05 anos ininterruptos que esteve em cartaz , de
2009 a 2014.

Em sua trajetória, foi encenada em 13 capitais, em 04 regiões do

país.

A razão de tamanho sucesso se encontra em diversos pontos:

• Dramaturgia bem elaborada, carregada de humor e sensibilidade;

• Tema de grande identificação com a platéia (quem nunca viveu um
grande amor?);

• Tempo adequado de duração: 1h10m

• Direção precisa e dinâmica;

• Excelentes atores, que dominam tanto a comédia quanto o drama;

• Plano de comunicação publicitária bastante abrangente.

Apresentação



O espetáculo foi indicado ao Prêmio Shell e Prêmio APCA de me-
lhor texto e ao Prêmio APTR de melhor produção.

Eleito o melhor espetáculo de 2009 pelos leitores do jornal O  
Globo.

Após um período de recesso, retornamos aos palcos, paradespertar  
novamente no público muitas emoções e risadas.

Em 2017, estrearemos no Rio de Janeiro, para temporada de 3me-

ses e, em seguida, circulação por 3 capitais: Recife,   Belém e
Brasília.

Nosso objetivo, é conquistar um público estimado em 15.000 espec-
tadores.



Edu é um homem dividido entre o desejo de ascender profissional-
mente, a vontadede manter um casamento e o sonho de se manter
eternamente livre.

Já Lena é uma mulher „partida‟ entre carreira, maternidade e pai-
xão. Dois personagens que, em cena, transformam-se literalmente
em seis: Edu, Duca, Carlos Eduardo, Lena,Mammy e Maria Helena,
dando corpo e voz às diferentes „facetas‟ de um mesmo homem e
uma mesma mulher.

O espetáculo transcorre na noite em que Edu separado de Lena há
algum tempo, vai buscar seus últimos pertences no apartamento. O
derradeiro encontro do casal converte-se num ajuste de contas a um
só tempo cômico e emocionante, onde tentam descobrir quem afinal
causou a separação: a mulher, a mãe, a advogada bem-sucedida ou
o marido, o adolescente eterno, o publicitário workaholic?

Por meio de humorados e reflexivos flashbacks, os seis personagens
ocupam a cena, enquanto no palco é tecida essa “História de nós 2”.

Sinopse



Indicação de prêmios
O espetáculo concorreu aos seguintes prêmios:  
Prêmio Shell – Melhor texto
Prêmio APTR – Melhor texto e produção  
Prêmio APCA – Melhor texto

Público alvo
O espetáculo é voltado para toda a família, com classificação etária

12 anos.

A realização será em teatros com capacidade aproximada entre 400  
e 500 pessoas por apresentação.

Cronograma 2017
Janeiro a março: Temporada Rio de Janeiro (Shopping da Gávea);
abril a maio: Turnê nacional: Recife, Brasília e Belém.



LICIA MANZO (autora)

Roteirista de cinema, teatro e TV, Lícia Manzo é redatora na TV Globo, onde es-
creveu para os humorísticos “Retrato Falado”, “A Diarista” e “Sai de Baixo”.

Autora principal da novela “A Vida da Gente”, apontada por unanimidade pela
crítica como uma das melhores novelas das 18h nos últimos tempos, foi rotei-
rista final do seriado “Tudo Novo de Novo”, também da TV Globo, com direção
de Denise Saraceni.

No teatro, entre outros, escreveu textos para os espetáculos “As Noites de Ca-
brita”, com direção de Bibi Ferreira, “Salada” e “A história de nós 2” ambos diri-
gidos por Ernesto Piccolo.

É mestra em Literatura Brasileira pela PUC/RJ e foi indicada ao prêmio Jabuti
pelo ensaio “Era uma vez: eu - a não ficção na obra de Clarice Lispector” (2003/
UFJF).

Em 2013, conquistou o “Prêmio Contigo” como melhor autora de novelas, por “A
Vida da Gente” (Rede Globo). Em 2015, escreveu para TV Globo a novela “Sete
Vidas”, que se consolidou como um dos maiores sucessos recentes do horário
das 18h.

Equipe de criação



ERNESTO PICCOLO (diretor e ator)

Ernesto Piccolo é um dos nomes de maior destaque na atual cena  
carioca e com diversos prêmios na bagagem, o ator e diretor já
foi indicado duas Shell – nas categoriasvezes ao Prêmio  

e Especial, pelo desenvolvimento do
melhor  
projetopor Divã,

de Criação de Espetáculo, que ele coordena e dirige no
direção,
Oficinas
Centro de Artes Calouste Gulbenkian. o Prêmio
Coca-Cola pela direção do musical

Recebeu também  
infantil A Guerrinha de

Tróia. Dirigiu grandes sucessos teatrais, como Doidas e Santas,
A Galinha Pintadinha, 6 Aulas de Dança em 6 Semanas, Divâ, dentro outros.

ALEXANDRA RICHTER (atriz e produtora asso-
ciada)

Alexandra Richter é atriz, produtora e esteve em cartaz por três anos com
“Divã”. Atuou ainda na peça “Salada” (da qual foi produtora), ambas sob a dire-
ção de Ernesto Piccolo. Destaque para suas participações nos espetáculos “Uma
Loira na Lua”, “Toalete” e “Esse Monte de Mulher Palhaça”. No cinema, atuou em
“Divã”, de José Alvarenga, e “Minha mãe é uma peça”.

Na TV Globo, integrou o elenco fixo do humorístico “Zorra Total” e de “Os Caras
de Pau”; participou dos programas “A Diarista”, “Os Normais”, “Toma Lá Dá Cá”
e “Carga Pesada”. Participou das novelas “Laços de Família”, “Coração de Estu-
dan- te”, “Passione” e estrelou a vilã Sônia na novela “Cheias de Charme”.

Foi uma das protagonistas da novela “Malhação” (na temporada encerrada em
junho de 2014). Participou ainda da novela “Boogie Oogie”,e “A Regra do Jogo”,
ambas da Rede Globo. Em 2014, foi indicada ao prêmio de melhor atriz coadju-

vante por sua atuação no filme “Minha Mãe é uma Peça”.



GUSTAVO NUNES (diretor de produção e produ-
tor associado)

Fundador da Turbilhão de Ideias Entretenimento, sua primeira produção teatral
foi “Vestido de Noiva”, de Nelson Rodrigues, experiência esta que resultou na
publicação, em 2006, do livro “Vestindo Nelson”. A partir de 2007, estabelece
parceria com o ITNY, de Nova York, e traz, durante 4 anos consecutivos, o diretor
americano Robert Castle ao Brasil.

Dentre mais de 20 espetáculos, produziu: “A História de Nós 2”, de Lícia Manzo,
“O Menino que vendia palavras”, com Eduardo Moscovis, “Colapso”, com Osmar
Prado, e direção de Hamilton Vaz Pereira; “A Propósito de Srta Julia”, com Ales-
sandra Negrini, “R&J de Shakespeare- Juventude Interrompida”, vencedor do Prê-
mio APTR (melhor produção).

Idealizador e produtor de “Cássia Eller o musical”, reuniu alguns dos mais cele-
brados profissionais das artes cênicas para realizar este espetáculo em homena-
gem à vida e obra desta cantora que se imortalizou na memória musical de nosso
país. Em 2016 lançou SomBrasileiro, Festival de música nacional, no Teatro Oi
Casa Grande, no Rio de Janeiro.



ANÚNCIOS DE JORNAL
(o de maior circulação em cada cidade):

02 (dois) anúncios antes da estreia;  
01 (um) anúncio na estreia;
01 (um) anúncio por semana, durante a temporada.

RÁDIO:
Rio de Janeiro: 150 spots (30‟s), durante a temporada;  
Recife: 70 spots (30‟s) durante a turnê;
Belém: 70 spots (30‟s) durante a turnê;  
Brasília: 70 spots (30‟s) durante a turnê;

BUSDOOR:
15 ônibus por mês, a partir de um mês antes da estreia, durante a  
temporada Rio de Janeiro.

REVISTAS:
Anúncio de página inteira em revista de programação cultural em  
cada cidade.

MÍDIA ELETRÔNICA:

Site oficial do espetáculo;
Banners virtuais em sites de jornais;
Monitores de divulgação espalhados pelo mall no Shopping da Gávea  
(RJ);
Fanpage oficial do espetáculo no Facebook;  
Fanpage oficial do espetáculo no Instagram;  
Posts patrocinados no Facebook;
Convites virtuais.

Plano de mídia



MONITORES DE DIVULGAÇÃO (Elemídia ou similar):

100 monitores por mês a partir de 15 dias antes da estreia até o fim
da temporada em cada cidade.

ASSESSORIA DE IMPRENSA:

Assessoria de imprensa especializada, com início 1 mês antes da es-
treia até o final da temporada.

AÇÕES DE MARKETING exclusivas para cota APRESENTA

•Monitor de TV no saguão da casa de espetáculos com video promo-
cional do patrocinador;

• Exibição de vídeo institucional antes do início de cada sessão do
espetáculo (até 90‟s);

• Menção do nome do patrocinador pelos artistas após o espetáculo;

• Posts de mídias sociais com a logomarca do patrocinador;

•Cessão do uso da imagem de todos os artistas em ensaios, shows
e entrevistas, quando possível, para ser usado nas redes sociais do
patrocinador.



Contrapartidas ao 
patrocinador

•Direito de gravação dos ensaios dos artistas participantes do pro-
jeto para ser utilizada pelo patrocinador na divulgação do projeto,  
com custos a cargo do patrocinador (exclusivo para a cota APRE-
SENTA);

•Agradecimento dos artistas ao patrocinador no final das apresen-
tações (exclusivo para a cota APRESENTA);

•Anúncio de 1 página inteira no programa do espetáculo (cota  
APRESENTA) e anúncio de 1/2 página no programa do espetáculo  
(cota PATROCÍNIO);

•Totem personalizado do espetáculo com logomarca dos patroci-
nadores para fotos no foyer do teatro / casa de espetáculos duran-
te a temporada;

• Projeção da logomarca no telão, antes das apresentações;



Relacionamento com  
clientes/ fornecedores

•Cota APRESENTA: 15 convitesduplos;

• Cota PATROCÍNIO: 08 convitesduplos;

• Cota COPATROCÍNIO: 05 convites duplos;

• Cota APOIO: 02 convitesduplos

Contrapartida social e 
ambiental
•Doação de 10% dos ingressos a entidades carentes ou escolas  
públicas (poderão ser indicadas entidades parceiras do patrocina-
dor);

•Palestra gratuita ao público no teatro para falar do processo de  
criação do espetáculo;

•Publicação de instruções de responsabilidade ambiental e de reci-
clagem em todo o material impresso para o projeto;

•Contratação de estagiário de produção, com o intuito de propor-
cionar acesso ao mercado de trabalho em uma produção de amplo
alcance de público.





www.vrprojetos.com.br
contato@vrprojetos.com.br

51 3737.0809


