Boca de Ouro é atração deste final de semana no Festival
Teatro Vivo
Após temporada de sucesso em diversas capitais brasileiras, o espetáculo Boca de Ouro volta a
São Paulo nos dias 15 (às 20h), 16 (às 21h) e 17 (às 19h), como atração do Festival Teatro Vivo.
Com duas indicações ao Prêmio Shell de Teatro, Boca de Ouro traz Malvino Salvador, Mel Lisboa
(indicada como melhor atriz), Claudio Fontana e elenco. A peça é uma versão de Gabriel Villela
(indicado como melhor diretor) para a tragédia carioca de Nelson Rodrigues.
No espetáculo, Boca de Ouro é um lendário bicheiro carioca, figura temida e megalomaníaca, que tem
esse apelido porque trocou todos os dentes por uma dentadura de ouro. Também é conhecido como o
Drácula de Madureira. Quando Boca é assassinado, seu passado é vasculhado por um repórter. Sua
fonte é dona Guigui, a volúvel ex-amante do contraventor, uma mulher que, ao longo da peça, revela
diferentes versões do bicheiro.
Sobre o Festival Teatro Vivo
O 1º Festival Teatro Vivo acontece até o dia 1º de agosto e reúne uma seleção de oito
espetáculos de sucesso, com nomes renomados e também novos artistas. Serão 41
apresentações, oferecendo aos paulistanos uma maratona cultural de qualidade. Os ingressos
custam R$50,00 por espetáculo e podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro Vivo e no site
do Ingresso Rápido. O Teatro Vivo também oferece pacotes com quatro espetáculos por 90 reais
e oito espetáculos por 170 reais. Clientes do programa Vivo Valoriza têm 50% de desconto na
compra de um par de ingressos por espetáculo. Para ter mais informações, basta acessar o app
Meu Vivo e clicar em Valoriza ou acessar a página do Vivo Valoriza. O Teatro Vivo está localizado
na região do Morumbi, em São Paulo, possui 274 lugares e um ambiente que aproxima artistas
e plateia.
Saiba mais em http://www.vivo.com.br/teatrovivo/
Serviço Festival Teatro Vivo
De 01 de junho a 01 de agosto
Endereço: Av. Dr. Chucri Zaidan, 2.460
Morumbi - São Paulo – SP (11) 3279-1520
Bilheteria: (11) 3279-1520
De terça a quinta: das 14h às 20h*
De sexta a domingo: das 14h até o início da peça*
Estacionamento no local - Valor: R$ 20,00
Ficha técnica Boca de Ouro:
Duração: 100 minutos

Classificação: 14 anos
Ficha Técnica
Texto: Nelson Rodrigues
Direção, cenografia e figurinos: Gabriel Villela
Elenco: Malvino Salvador, Lavínia Pannunzio, Mel Lisboa, Claudio Fontana, Chico
Carvalho, Leonardo Ventura, Cacá Toledo, Mariana Elisabetsky, Jonatan Harold e Guilherme
Bueno

Iluminação: Wagner Freire
Direção musical e preparação Vocal: Babaya
Espacialização vocal e antropologia da voz: Francesca Della Monica
Pianista: Jonatan Harold
Diretores assistentes: Ivan Andrade e Daniel Mazzarolo
Foto: João Caldas Fº
Produção executiva: Luiz Alex Tasso
Direção de produção: Claudio Fontana
Sobre a Vivo
A Vivo é a marca comercial da Telefônica Brasil, empresa líder em telecomunicações no País,
com 97,8 milhões de acessos (1T18). A operadora atua na prestação de serviços de
telecomunicações fixa e móvel em todo o território nacional e conta com um portfólio de
produtos completo e convergente para clientes B2C e B2B – banda larga fixa e móvel, ultra
banda larga (over fiber), voz fixa e móvel e TV por assinatura. A empresa está presente em 4,3
mil cidades, sendo 4,1 mil com rede 3G e mais de 2,7 mil com 4G, segmento em que é líder de
Market Share. A operadora ainda oferece o 4G+, internet duas vezes mais rápida que o 4G. No
segmento móvel, a Vivo tem 75,1 milhões de clientes e responde pela maior participação de
mercado do segmento (31,9%) no país, de acordo com resultados do balanço trimestral (1T18).
Guiada pela constante inovação e a alta qualidade dos seus serviços, a Vivo está no centro de
uma transformação Digital, que amplia a autonomia, a personalização e as escolhas em tempo
real dos seus clientes, colocando-os no comando de sua vida digital, com segurança e
confiabilidade. A Telefônica Brasil faz parte do Grupo Telefónica, um dos maiores
conglomerados de comunicação do mundo, com presença em 21 países, 356,9 milhões de
acessos, 122,8 mil colaboradores e receita de 52,0 bilhões de euros em 2017. Ciente de sua
responsabilidade de retribuir à sociedade a confiança que recebe na utilização dos seus serviços,
a empresa conta com a Fundação Telefônica Vivo. Desde 1999, a Fundação atua na formação da
nova geração, apontando os caminhos para o desenvolvimento do país ao aplicar inovação à
educação, empreendedorismo e cidadania, com diferentes projetos sociais nessas áreas.
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