
Peça “O Vendedor de Sonhos” retorna ao estado para duas apresentações 

 

Baseada no best-seller homônimo de Augusto Cury, a obra ganha versão teatral, 

adaptada pelo próprio escritor, em parceria com Cristiane Natale e Erikah Barbin 

 

 
Crédito: Vini Angeli 

 

 

Traduzido para mais de 60 idiomas, o livro “O Vendedor de Sonhos”, do médico 

psiquiatra e escritor Augusto Cury, é a primeira obra do autor a ser adaptada para o 

teatro. A versão teatral acontece dia 1º de junho, em Porto Alegre, no Teatro do 

Bourbon Country, e em Novo Hamburgo, dia 31 de agosto, no Teatro Feevale. 

Todas as informações podem ser encontradas no serviço abaixo. Augusto Cury é 

considerado o autor mais lido da década, e vendeu mais de 35 milhões de livros em 

70 países. Além do teatro, o livro ganhou também os cinemas, sob a direção de Jayme 

Monjardim (O Tempo e o Vento; Olga) em 2016.  

 

Na trama, o personagem Júlio César tenta o suicídio, e é impedido de cometer o ato 

final por intermédio de um mendigo, o "Mestre", que lhe vende uma vírgula, para que 

continue a escrever a sua história. Juntos, encontram Bartolomeu, um bêbado boa-

praça que decide unir-se a eles na missão de vender sonhos e despertar a sociedade 

doente. A revelação de um passado conflituoso do Mestre pode destroçar a grande 

missão do Vendedor de Sonhos. 
 

 

 

Ficha Técnica 

Adaptação: Augusto Cury, Erikah Barbim & Cristiane Natale 

Direção: Cristiane Natale 

Projeto de Iluminação: Bruno Henrique França 



Iluminação: Nara Zocher 

Trilha Sonora: Maurício Colatoni 

Figurinos: Valentina Oliveira 

 

Elenco 

Luiz Amorim 

Mateus Carrieri 

Marcus Veríssimo 

Maurício Colatoni 

Miriam Lins 

Mário Matias 

Guilherme Carrasco 

Fernanda Mariano 
 

 

Porto Alegre (RS) 

Dia 1º de junho 

Sábado, às 21 

Duração: 90 min. 

Classificação: 12 anos 

 

Teatro do Bourbon Country  (Avenida Tulio de Rose, 80 –  Shopping Bourbon Country  – Passo d’Areia) 

www.teatrodobourboncountry.com.br 

 

Setor Valor Meia-Entrada 

Plateia Baixa - 1º lote R$100,00 R$50,00 

Plateia Baixa - 2º lote R$120,00 R$60,00 

Plateia Alta - 1º lote R$80,00 R$40,00 

Plateia Alta - 2º lote R$100,00 R$50,00 

Camarotes R$100,00 R$50,00 

Galeria Alta Direta R$80,00 R$40,00 

Mezanino R$90,00 R$45,00 

Galeria Mezanino Direta R$80,00 R$40,00 

Galeria Alta Esquerda R$80,00 R$40,00 

Galeria Mezanino Esquerda R$80,00 R$40,00 

 

-30% Desconto Ingresso Solidário, válido conforme o lote, com a entrega de 1kg de alimento não 

perecível que deve ser entregue no dia do evento. 

- 50% de desconto para sócios do Clube do Assinante RBS somente na estreia – limitado a 100 

ingressos e vendas apenas na bilheteria; 

http://www.teatrodobourboncountry.com.br/


- 50% de desconto para titulares dos cartões Zaffari Card e Bourbon Card somente na estreia – limitado 

a 100 ingressos e vendas apenas na bilheteria; 

- 10% de desconto para sócios do Clube do Assinante RBS nos demais ingressos; 

 

* Crianças até 24 meses que fiquem sentadas no colo dos pais não pagam 

**Descontos não cumulativos a demais promoções e/ ou descontos; 

*** Pontos de vendas sujeito à taxa de conveniência; 

**** Política de venda de ingressos com desconto: as compras poderão ser realizadas nos canais de 

vendas oficiais físicos, mediante apresentação de documentos que comprovem a condição de 

beneficiário. Nas compras realizadas pelo site e/ou call center, a comprovação deverá ser feita no ato 

da retirada do ingresso na bilheteria e no acesso ao auditório; 

***** A lei da meia-entrada mudou: agora o benefício é destinado a 40% dos ingressos disponíveis 

para venda por apresentação. Veja abaixo quem têm direito a meia-entrada e os tipos de 

comprovações oficiais no Rio Grande do Sul: 

- IDOSOS (com idade igual ou superior a 60 anos) mediante apresentação de documento de identidade 

oficial com foto. 

- ESTUDANTES mediante apresentação da Carteira de Identificação Estudantil (CIE) nacionalmente 

padronizada, em modelo único, emitida pela ANPG, UNE, UBES, entidades estaduais e municipais, 

Diretórios Centrais dos Estudantes, Centros e Diretórios Acadêmicos. Mais informações: 

www.documentodoestudante.com.br  

- PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E ACOMPANHANTES mediante apresentação do cartão de 

Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social da Pessoa com Deficiência ou de documento 

emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que ateste a aposentadoria de acordo com os 

critérios estabelecidos na Lei Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013. No momento de 

apresentação, esses documentos deverão estar acompanhados de documento de identidade oficial 

com foto. 

- JOVENS PERTENCENTES A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA (com idades entre 15 e 29 anos) 

mediante apresentação da Carteira de Identidade Jovem que será emitida pela Secretaria Nacional de 

Juventude a partir de 31 de março de 2016, acompanhada de documento de identidade oficial com 

foto. 

- JOVENS COM ATÉ 15 ANOS mediante apresentação de documento de identidade oficial com foto. 

- APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS DO INSS (que recebem até três salários mínimos) mediante 

apresentação de documento fornecido pela Federação dos Aposentados e Pensionistas do RS ou 

outras Associações de Classe devidamente registradas ou filiadas. Válido somente para espetáculos 

no Teatro do Bourbon Country e Auditório Araújo Vianna. 

- DOADORES REGULARES DE SANGUE mediante apresentação de documento oficial válido, 

expedido pelos hemocentros e bancos de sangue. São considerados doadores regulares a mulher que 

se submete à coleta pelo menos duas vezes ao ano, e o homem que se submete à coleta três vezes 

ao ano. 

******Caso os documentos necessários não sejam apresentados ou não comprovem a condição do 

beneficiário no momento da compra e retirada dos ingressos ou acesso ao teatro, será exigido o 

pagamento do complemento do valor do ingresso. 

CANAIS DE VENDAS OFICIAIS (sujeito à taxa de serviço): 

Site: www.uhuu.com  

Atendimento: falecom@uhuu.com 

  

CANAIS DE VENDAS OFICIAIS (sem taxa de serviço): 

Bilheteria do Teatro do Bourbon Country: Av. Túlio de Rose, nº 80 / 2º andar (de segunda a 

sábado, das 13h às 21h, e domingo e feriado, das 14h às 20h) 

 

Formas de pagamento: 

Internet: Visa, Master, Diners, Hiper, Elo, American. 

http://www.documentodoestudante.com.br/
http://www.documentodoestudante.com.br/
http://www.documentodoestudante.com.br/
http://www.uhuu.com/
http://www.uhuu.com/


Bilheteria: Dinheiro, Visa, Master, Diners, Hiper, Elo, American e Banricompras (débito).  

 

 

Novo Hamburgo (RS) 

Dia: Sábado, 31 de agosto, 21h 

Duração: 90min 

Classificação: 12 anos 

 

Teatro Feevale (ERS-239, nº 2.755 – Campus II da Universidade Feevale. Novo Hamburgo /RS) 

https://www.teatrofeevale.com.br/ 

 

Setor Valor Meia-Entrada 

Plateia - 1º lote R$80,00 R$40,00 

Plateia - 2º lote R$100,00 R$50,00 

Plateia - 3º lote R$120,00 R$60,00 

Camarote - 1º lote R$100,00 R$50,00 

Camarote - 2º lote R$120,00 R$60,00 

Frisas - 1º lote R$100,00 R$50,00 

Frisas - 2º lote R$120,00 R$60,00 

Balcão Nobre - 1º lote R$60,00 R$30,00 

Balcão Nobre - 2º lote R$80,00 R$40,00 

Balcão Nobre - 3º lote R$100,00 R$50,00 

 

-30% Desconto Ingresso Solidário, válido conforme o lote, com a entrega de 1kg de alimento não 

perecível que deve ser entregue no dia do evento. 

- 50% de desconto para titulares dos cartões Zaffari Card e Bourbon Card, somente para estreia– limitado a 
100 ingressos;  
- 20% Funcionários e Graduados Feevale, titular e 1 acompanhante. **Vendas apenas na Bilheteria do teatro. 
- 20% Clube do Assinante NH para titular e acompanhante. 
 
* Crianças até 24 meses que fiquem sentadas no colo dos pais não pagam;  
** Política de venda de ingressos com desconto: as compras poderão ser realizadas nos canais de vendas oficiais 
físicos, mediante apresentação de documentos que comprovem a condição de beneficiário. Nas compras 



realizadas pelo site e/ou call center, a comprovação deverá ser feita no ato da retirada do ingresso na bilheteria 
e no acesso à casa de espetáculo; 
*** A lei da meia-entrada mudou: agora o benefício é destinado a 40% dos ingressos disponíveis para venda 
por apresentação. Veja abaixo quem têm direito a meia-entrada e os tipos de comprovações oficiais no Rio 
Grande do Sul: 
- IDOSOS (com idade igual ou superior a 60 anos) mediante apresentação de documento de identidade oficial 
com foto. 
-ESTUDANTES mediante apresentação da Carteira de Identificação Estudantil (CIE) nacionalmente 
padronizada, em modelo único, emitida pela ANPG, UNE, UBES, entidades estaduais e municipais, Diretórios 
Centrais dos Estudantes, Centros e Diretórios Acadêmicos. Mais informações: 
www.documentodoestudante.com.br   
- PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E ACOMPANHANTES mediante apresentação do cartão de Benefício de 
Prestação Continuada da Assistência Social da Pessoa com Deficiência ou de documento emitido pelo Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS), que ateste a aposentadoria de acordo com os critérios estabelecidos na Lei 
Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013. No momento de apresentação, esses documentos deverão estar 
acompanhados de documento de identidade oficial com foto. 
- JOVENS PERTENCENTES A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA (com idades entre 15 e 29 anos) mediante 
apresentação da Carteira de Identidade Jovem que será emitida pela Secretaria Nacional de Juventude a partir 
de 31 de março de 2016, acompanhada de documento de identidade oficial com foto. 
- JOVENS COM ATÉ 15 ANOS mediante apresentação de documento de identidade oficial com foto. 
- APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS DO INSS (que recebem até três salários mínimos) mediante 
apresentação de documento fornecido pela Federação dos Aposentados e Pensionistas do RS ou outras 
Associações de Classe devidamente registradas ou filiadas. Válido somente para espetáculos no Teatro do 
Bourbon Country e Auditório Araújo Vianna. 
- DOADORES REGULARES DE SANGUE mediante apresentação de documento oficial válido, expedido pelos 
hemocentros e bancos de sangue. São considerados doadores regulares a mulher que se submete à coleta 
pelo menos duas vezes ao ano, e o homem que se submete à coleta três vezes ao ano. 
****Caso os documentos necessários não sejam apresentados ou não comprovem a condição do beneficiário 
no momento da compra e retirada dos ingressos ou acesso ao teatro, será exigido o pagamento do 
complemento do valor do ingresso. 
*****Descontos não cumulativos a demais promoções e/ ou descontos. 
 
CANAIS DE VENDAS OFICIAIS (sujeito à taxa de serviço):  
Site: www.uhuu.com   
Atendimento: falecom@uhuu.com 
 
CANAIS DE VENDAS OFICIAIS (sem taxa de serviço):  
 

Bilheteria Teatro Feevale: ERS-239, 2.755 (de segunda a sexta-feira, das 9h às 21h. Sábados das 9h às 13h. 

Bilheteria do Teatro do Bourbon Country: Av. Túlio de Rose, nº 80 / 2º andar (de segunda a sábado, das 13h 
às 21h, e domingo e feriado, das 14h às 20h)  
 
Formas de pagamento: 
Internet: Visa, Master, Diners, Hiper, Elo, American. 
Bilheteria: Dinheiro, Visa, Master, Diners, Hiper, Elo, American e Banricompras (débito).  
 

  

Assessoria de Imprensa no RS: 

Cátia Tedesco – 51 98181.2000 catia@agenciacigana.com 

 

 

http://www.documentodoestudante.com.br/
http://www.uhuu.com/
mailto:falecom@uhuu.com

