Filó Visita
Gorete Milagres

Filó Visita consiste em levar
alegria, humor, descontração,
esperança e conforto a pacientes
e colaboradores dos hospitais
Beneficência
Portuguesa
e
Complexo Hospitalar de Heliópolis,
ambos em São Paulo.
Em suas visitas, a carismática e
ingênua personagem Filomena,
interpretada
por
Gorete
Milagres, visitará as diversas
áreas dos hospitais, dentre elas:
recepções, restaurantes, leitos,
salas de espera, enfermarias,
pronto-atendimentos, salas de
hemodiálise, blocos pós-cirúrgicos
e UTIs, das redes SUS, planos de
saúde e particular. Estima atingir
um público direto de 500 pessoas
ao dia, totalizando, 20.000
pessoas.
De forma lúdica e divertida, o
encontro entre personagem e
público contribui para o bem-estar
de pacientes, acompanhantes e
colaboradores.

Filó já visitou mais de 100
hospitais em Belo Horizonte/
MG e a atriz Gorete Milagres tem
esta como uma das experiências
mais gratificantes da sua carreira.
“Perceber a transformação do
semblante de um enfermo é algo
que toca o coração, daí vem o
desejo de continuar este trabalho,
que pode ser levado a tantas
outras pessoas”, revela a atriz.
Nesta edição do Filó Visita, agora
em São Paulo, foram propostos
40 dias de visitação, com 6
horas/dia, que terão registro
fotográfico e divulgação em
hotsite especialmente criado para
o projeto.
A execução do projeto ocorre
de forma integrada com as
equipes médica, psicológica e de
assistência social dos hospitais e
de forma gratuita para o público,
compreendido por pessoas das
mais diversas faixas etárias e
socioeconômicas.

Justificativa
“Rir é um ótimo remédio”, diz o dito popular, porém, pesquisas
comprovaram que o riso está associado à redução da tensão e
da ansiedade, reforça a imunidade e diminui a dor. O riso inicia
uma cadeia de reações fisiológicas a partir da liberação de
transmissores neuroquímicos - as endorfinas - que reduzem a
sensibilidade à dor e promovem sensações prazerosas e de bemestar.
Partindo dessa premissa, a atriz Gorete Milagres lança mão de
sua personagem mais carismática e amável, para promover
experiências de alegria e bem-estar aos pacientes. Com
humor leve e descontraído, as visitas da Filó contribuem para
potencializar os tratamentos de saúde e amenizar a dor e
o sofrimento de pacientes e familiares que se encontram em
situação tão delicada.
Por onde passa, Filó, que já encanta plateias há 20 anos, causa
identificação imediata com o público, graças ao seu perfil popular,
inocente e grande capacidade de improvisação.
Para além disso, o projeto Filó Visita contribui para a valorização
das artes cênicas e para a formação de público, levando o fazer
teatral para espaços inusitados, como os hospitais e cumpre,
significativamente, o papel de democratização o acesso ao
teatro e às artes, acessando um público que, em sua maioria,
está impossibilitado de frequentar uma casa de espetáculos.

A Filó
Filomena é uma criação da atriz Gorete
Milagres. Está entre os maiores personagens
de humor do Brasil justamente pelo teor
popular de suas histórias, o que ajudou a cair
nas graças do povo brasileiro. Na televisão,
já esteve no ar na Praça é Nossa e diversos
outros programas de humor, inclusive com o
programa próprio, “Ô Coitado”. No teatro,
circulou por grandes capitais e diversas
cidades no interior do Brasil, dos grandes
palcos e pequenos teatros à intervenções em
ruas e locais inusitados. Também realizou
turnê pelos EUA.
Filó veio ser diarista na cidade grande e este
rico universo de histórias foi a fonte da atriz
para sua criação. A personagem, já com 20 anos
de existência, acompanha as transformações
da sociedade atualizando seu repertório
de causos e possui um potencial de
improvisação que possibilita um
diálogo direto, individualizado
e afetivo com cada paciente
e situação que encontra.

Gorete Milagres
Teatro

2015 - Hamlet ao molho picante - Autor: Aldo Nicolaj
Direção Dagoberto Feliz
2012/2013 - Chá com limão
Direção: Alexandre Reinecke
2012 - Filodamprego.com
Direção: Eliana Fonseca
2010 - Decameron
Direção: Otávio Muller
2006 - Desempregada, Ô coitada
Direção: Wilson dos Santos (Turnê EUA)
2005 - Filomena, vida de empregada
Criação e direção: Gorete Milagres e Wilson dos
Santos (Turnê estado de SP)
2003-1997 - Filomena
Criação e direção: Gorete Milagres (Temporada
Teatro Imprensa/SP e turnê Brasil)
1996 - Filomena, Zulurdes e Custódia
FIT/BH Intervenções cênicas em espaços
alternativos: ônibus, metrôs, vias públicas e halls
de teatros
1995 - Humor nos Hospitais
Filomena visitou mais de 100 hospitais de BH, com
patrocínio da Unimed.
1994 - Filomena (estreia)
Pocket Show da Mostra Paralela no FIT/BH
1994 - Tem de tudo nesta rua
Texto: Marcelo Xavier, Direção: Rodrigo Campos,
Teatro de rua FIT/BH
1993 - Brincando na terra dos gigantes

1993 - Tempestade
Direção: Bia Braga (Temporada BH e RJ)
1992 - O moço que casou com a mulher braba
Direção: Fabrício Andrade
1991- Il Festino
Opereta de Adriano Banchieri - Direção: Ivan
Feijó
Gorete Milagres também ministra oficinas
teatrais de Construção de Personagens.

TV

2014 - MultiShow/RJ - Trair e Coçar é Só Começar
2014-2012 – TV Cultura/SP - Pedro & Bianca
2011-2007 - Rede Record
2009 - Novela Promessas de amor, Personagem
Renata - Direção: Alexandre Avancini.
2007 - Novela amor e intrigas, Personagem Jacira
Direção: Edson Spinello.
2006 - Novela Prova de amor, Personagem
Margareth Direção: Alexandre Avancini.
2005 - Show do Tom (De julho a dezembro).
2005 - Humor nos Programas do SBT.
2003-1999 - SBT
2003-2002/1998-1997 - Programa A Praça é Nossa
2002-2001 - Programa Ô coitado! – atriz e roteirista
Direção: Rodrigo Campos
2000-1999- Programa Ô coitado! – atriz e roteirista
Direção: Guto Franco

Prêmios

2014 - EMMY KiDS com a série Pedro e Bianca- TV
Cultura. Direção: Cao Hamburger
2008 - Prêmio Melhor atriz com o filme Tapete
Vermelho
2007 - Prêmio Melhor atriz com o filme Tapete
Vermelho – SESI-SP
2006 - Prêmio Melhor atriz com o filme Tapete
Vermelho – CINE-PE
2000 - Prêmio Revelação na TV – Prêmio Bonsucesso
– BH/MG
2000 - Prêmio Reconhecimento Franca – SP
1999 - Prêmio Reconhecimento Humorista – Prefeitura
de BH/MG
1997 - Prêmio SATED/MG - Melhor Humorista – Com a
personagem Filomena com trabalhos realizados nas
ruas, ônibus, metrôs e espaços alternativos de Belo

Numa das visitas aos hospitais
de Belo Horizonte, Filomena
encontrou uma senhora que
teve a cirurgia de coração
adiada por diversas vezes. Na
véspera da cirurgia, a pressão
arterial aumentava devido
à tensão e ansiedade e os
médicos adiavam a data. Filó
chegou, conversou, foi criando
intimidade e disse:
- Deixa de ser boba, larga de
ser lerda! Um patrão meu
fez uma cirurgia dessa, ficou
dois dias descansando numa
boa na UTI e no terceiro dia
tava andando no corredor do
hospital.
O olho da paciente brilhou
e Filó foi envolvendo-a e
contando casos de pessoas que
faziam a mesma cirurgia e
estavam ótimas.
No dia seguinte a cirurgia foi
realizada com sucesso.

Divulgação
A divulgação das ações do Filó Visita foram planejadas
de forma a manter o caráter de surpresa das visitas.
A imprensa paulista será alimentada com release
informativo com antecedência, porém, sem a divulgação
exata das datas das visitas.
O folder impresso será distribuído nos hospitais, durante
a visitação.
O hotsite será alimentado com a postagem de
comentários. Que também serão fonte de informação
para as redes sociais e imprensa, que receberá notas
enviadas durante o período de visitação.

O Patrocínio
Vincular sua imagem ao Filó Visita, vai muito além de um patrocínio habitual.
Para além do benefício fiscal propiciado pela Lei Rouanet e da divulgação da
marca, o projeto atinge o público de forma diferenciada, personalizada e com
alto potencial emotivo, oferecendo grande benefício a cada indivíduo e criando
vínculos afetivos entre público e marca, por meio da alegria, do riso, da surpresa
e da admiração.

Patrocínio Exclusivo
R$229.350,00
1 cota

Patrocínio
R$114.675,00
2 cotas

Copatrocínio
R$57.337,50
2 cotas

O projeto Filó Visita está aprovado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura – Lei
Rouanet, sob PRONAC nº147751, enquadrado no Artigo 18, que prevê desconto
da totalidade de recursos investidos sobre o imposto de renda do patrocinador.
Poderão ser vinculadas ao projeto outras marcas sob chancela de Apoio Cultural
ou Promocional, cujos investimentos se darão por meio de permutas.

Benefícios aos Patrocinadores
Patrocínio
Exclusivo
Citação da marca em todo o material gráfico sob chancela de apresentação
Inserção do logotipo em todo o material gráfico sob chancela de realização

•
•

Inserção do logotipo em todo o material gráfico sob chancela de patrocínio

Patrocínio

•

Inserção do logotipo em todo o material gráfico sob chancela de copatrocínio
Intervenção artística com a personagem nas dependências da empresa
Participação da atriz em eventos fechados da empresa
Ação publicitária em redes sociais
Citação da marca em redes sociais
Citação do patrocínio em release distribuído à imprensa

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Copatrocínio

•

•
•

Observações: O material gráfico compreende todas as peças publicitárias de divulgação do projeto, impressas e digitais, incluindo o hotsite
desenvolvido exclusivamente para o projeto.
Será respeitada a proporcionalidade entre o tipo de cota de patrocínio e a área de aplicação do logotipo no material gráfico.
Outras contrapartidas poderão ser negociadas junto aos patrocinadores.

Contatos
Gorete Milagres Produções Artísticas
Gorete Milagres
11 99330 7532 | 3031.8566
falecom@goretemilagres.com.br

