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Filomena, agora uma empresária, abre as 
portas da Filódáemprego.com, sua própria 
agência de empregos. Contando histórias 
inusitadas, e dando dicas preciosas,  
ela retrata com humor os universos  
de patrão e empregada.

80 
Minutos interativa censura 

livre



Patrão X eMPreGada
O espetáculo é como se fosse um evento que Filó faz em cada cidade que chega.  
Ela divide o público entre empregados e patrões e provoca o enfrentamento entre  
eles, estimulando a interação do público com a personagem.
Contando suas histórias, retrata o cotidiano desta relação de classes em eterna disputa. 
Sugere até perguntas e respostas em entrevistas que ambos devem fazer um pro outro, 
afinal a empregada também tem direito de saber pra quem vai trabalhar. 

dona do PróPrio nariz
Filó conta sobre as transformações que sofreu desde que saiu de Pau Grande, triste  
e com apenas uma trouxinha de roupas, passando por Belo Horizonte e sua chegada  
a São Paulo, os anos de diarista e empregada doméstica, até se tornar uma empresária.



Filomena é uma criação de 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.
Já esteve no ar na Praça é Nossa e teve seu próprio 
programa, ao lado de Moacyr Franco, Ô Coitado. 

Filó veio ser diarista na cidade grande, e este rico 
universo de histórias foi a fonte de Gorete para sua 
criação. Alguns anos se passaram, e a personagem 
começa a se transformar e crescer, no mesmo ritmo 
que a nova classe C brasileira. Nesta nova fase, ela é 
a materialização desta ascensão protagonizando uma 
visão critica de duas classes: a doméstica, que agora 
quer ter uma empregada e deixar a todo custo sua 
profissão para virar balconista, atendente, etc; e a 
da patroa, que se vê obrigada a pegar no batente.



“FilódáeMPreGo.com” é um projeto de montagem e temporada  

do espetáculo teatral homônimo de autoria de Gorete Milagres, 

com direção artística de eliana Fonseca.

A montagem conta com a interpretação de Gorete Milagres e com uma equipe 

técnica renomada, como andré cortez, no cenário e figurino, Wagner Freire,  

na iluminação, e Fabio tagliaferri, na trilha sonora.

O espetáculo solo traz a personagem Filomena, pura, simples e encantadora 

dona de sua própria agência de empregos, num discurso que traz dicas  

preciosas e inusitadas a empregadas e patrões de forma lúdica e divertida, 

provocando muita diversão ao público assistente.

o projeto prevê temporada de 06 meses do espetáculo “FilódáeMPreGo.coM”, 

com 40 apresentações, em teatros ainda a prospectar.



 realizar temporada com apresentações nas cidades de são paulo e rio de janeiro;

 contribuir para o desenvolvimento e difusão da dramaturgia teatral contemporânea;

 refletir sobre uma situação do cotidiano – a relação patrão x empregada doméstica com humor 
e muito improviso, levando o público a interagir, de forma espontânea, com a personagem;

 levar um texto atual, de ampla compreensão, com forte identificação com o público;

 realizar um espetáculo de acesso a um público de todas as idades e extratos sociais;

 levar ao público um espetáculo divertido, com humor ingênuo e inteligente;

 divulgar e popularizar o teatro;

 contribuir para a formação de público;

 incentivar e valorizar as artes cênicas;

 democratizar o acesso à cultura;

 realizar 01 (um) ensaio aberto geral à população.



A 
personagem FiloMena,  

da autora e atriz Gorete Milagres,  

é um grande sucesso nacional há 

20 anos. Graças ao seu perfil popular, causou 

uma identificação imediata junto ao povo 

brasileiro. Filomena, de tão humanizada, 

acabou evoluindo e representando uma classe 

nova no país, a emergente classe C.  

Ela vem para provar que os sonhos são 

possíveis desde que se lute por eles.

esperta como ela só e com traços de 

anti-herói nacional, a mineirinha, 

percebendo a escassez de empregados 

domésticos no mercado, monta sua 

própria agência, treina e gera novos 

empregos e gargalhadas.

Protagoniza uma visão crítica de duas 

classes: a da empregada doméstica que 

agora quer ter empregados, quer deixar 

a todo custo de ser doméstica e virar 

balconista, atendente, recepcionista etc., 

e a da patroa que se vê obrigada  

a pegar no batente e que, muitas vezes, 

rejeita as melhorias impostas  

pelas leis trabalhistas a essa classe  

tão desprestigiada.

na repaginação, Filomena vem cheia de 

entusiasmo. Ela evoluiu, se alfabetizou, 

ganhou novo visual, foi ao dentista, cuidou 

da saúde e se conectou ao mundo das 

novas tecnologias. E veio para mostrar a 

empregados e patrões que a convivência 

é possível, desde que exista respeito aos 

limites e necessidades de cada um. E que, 

apesar de dura, a vida pode e deve ser bem 

engraçada se bem vivida.



UM DOS MAiOrES SUCESSOS DO HUMOr BrASilEirO

teatro 

2012 - chá com limão -  
Direção Alexandre reinecke-Sp                                                                  

2012 - Filodamprego.com.  
Direção: Eliana Fonseca

2010 - decameron, Direção Otávio 
Muller. (Nordeste)                       

2006 - desempregada, Ô coitada, 
Direção Wilson De Santos (Tournée 
Nos Eua)                    

2005- Filomena, vida de 
empregada, Criação E Direção 
Gorete Milagres E Wilson Dos Santos 
(Tournée Estado De Sp)                                                                                       

2003 / 1997- Filomena, Criação e 
Direção Gorete Milagres (Temporada 
No Teatro imprensa De Sp E Tournée 
Pelo Brasil) .                                                                         

1996- Filomena/ zulurdes e 
custódia, Fit/Bh Edição 1996 
Espaços Ônibus, Metrôs E Hall  
De Teatros.                

 

                        

1995- Humor nos Hospitais, 
Filomena visitou Mais de 100 
Hospitais de Bh Patrocinada Pela 
Unimed/ Bh                                                                                                 

1994 -Filomena estréia no Pocket 
show Da Mostra Paralela Do Fit/Bh                                 

1994 -tem de tudo nesta rua, Texto 
De Marcelo Xavier Direção De rodrigo 
Campos (Bh), Teatro De rua Fit/Bh 
Edição De 1994 1993- Brincando Na 
Terra Dos Gigantes (infantil) / (Bh)

1993- tempestade, Direção Bia 
Braga (Temporada Bh E rj, Teatro 
Universitário) 

1992 -o Moço Que casou com a 
Mulher Braba, Direção De Fabrício 
Andrade (Bh) 

1991- il Festino . Operetta De 
Adriano Banchieri Direção De ivan 
Feijó (Bh) Personagem Arlequim                                                                  

A Atriz Gorete Milagres Também 
Ministra Oficinas De Teatro 
(Construção De Personagens).                             

tv  

2012- Pedro & Bianca- Tv Cultura-Sp   
- Prêmio Emmy international Kids De 
Melhor Série infanto-Juvenil                                                            

2011 / 2007 -contratada como 
atriz Pela rede record Para 
atuação em novelas. 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.                                                        

2003/2002/1998/1997- Programa  
a Praça É nossa (Sbt).                                       

2002/2001 -Programa Ô coitado! 
Direção rodrigo Campos, Atuou Como 
Atriz E roteirista.                                                                          

2000/1999- Programa Ô coitado!  
Direção Guto Franco. Atuou Como 
Atriz E roteirista. 



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 BH/MG                                 

1997 
Prêmio SATED/MG - Melhor Humorista – Com a personagem  

Filomena com trabalhos realizados nas ruas, ônibus,  
metros e espaços alternativos de Belo Horizonte.                  



coM uMa PreMissa GenuinaMente Brasileira, eliana Fonseca,  
aPosta nuM cenário coM eleMentos artesanais Para criar uM 
aMBiente eMPresarial tiPico Para o novo MoMento da Filó

T
rabalhar a delicadeza 

e as sutilezas 

que a complexa 

personagem Filomena oferece 

também foi uma opção da 

direção, apesar de ser uma 

comédia que arranca muitas 

gargalhadas. Este caminho 

delicado permitiu que a 

poesia do universo caipira 

corresse livremente nas 

palavras de Filó, trazendo 

uma fluência que parece 

beirar a improvisação.



ELIANA FONSECA

atriz, diretora e roteirista; 
cineMa, teatro e tv.

ForMação acadÊMica

Escola de Comunicações  
e Artes (ECA/USP), bacharel  
em cinema, 1984.

Escola de Arte Dramática 
USP, atriz, 1984.

 
cineMa

Longa Metragem

COiSA DE MUlHEr,  
roteiro, direção, atriz - Diler 
Produções, Warner, SBT, 2005

EliANA EM O SEGrEDO  
DOS GOlFiNHOS, roteiro,  
direção e atriz

Fox Films, Teleimage,  
Canal Azul, 2004 

O MArTElO DE VUlCANO (ilHA rA 
TiM BUM, O FilME), direção

Uma produção Moonshot,  
Warner e TV Cultura, 2003

XUXA POP STAr, Direção de atores 
e supervisão de roteiro

Paulo S. Almeida e Tizuka 
Yamazaki, Diler Produçoes, 
35mm, 2000.

televisão

SENTA QUE lÁ VEM COMÉDiA 
– direção do texto teatral A 
PArTilHA de Miguel Falabella, TV 
Cultura – 2005

PLAYHOUSE DISNEY – Infantil, 
direção da primeira temporada, 
Disney Channel - 2002

ZAPPING ZONE – Infanto-juvenil, 
direção de Criação, Disney 
Channel e SBT- 2001

Ô COITADO – Semanal de humor, 
roteirista, SBT, 1999/2000

GALERA DA TV – Infantil diário, 
roteirista, rede TV, 1999/2000

H – Juvenil, Direçao de criação , 
TV Bandeirantes 1999

TV Bandeirantes, direção de 
Marcia Saad, 1994/95.

 
teatro

TEMPO DE COMÉDiA  -  
De Alan Ayckbourn, Carrera 
Produções, 2010

MAriA QUE NÃO VAi COM AS 
OUTrAS - De Eliana Fonseca, 
Vertigo produções, 2006/2007

ESCANDAlO - De Veronique  
Olmi, 2003

PrESO ENTrE FErrAGENS 
De Fernando Bonassi, Mr 
Produções, 2000

AMOr DE QUATrO 
De Douglas C. Beane,  
adapt. Flávio Marinho, AC&M 
Produções, 1993.

QUArK! ESPASMOS FUTUriSTAS 
Textos de vários autores do 
Futurismo italiano, EAD/USP, 
1993.

O lEGÍTiMO iNSPETOr 
PErDiGUEirO - De Tom Stoppard, 
adapt. reinaldo Moraes, retórica 
Produções, 1992.

SOlO MiO - Textos de Caio F. 
Abreu, Maiakovski e M. rubião, 
Elias Andreato Produções, 1992.

PreMiaçÕes  

e distinçÕes 

Teatro

O BEM AMADO

Prêmio ACESC – melhor 
espetáculo, melhor atuação em 
grupo, melhor atriz, melhor atriz 
coadjuvante e figurino. Indicado 
para melhor direção, trilha 
sonora, luz, cenografia

ViUVA, POrÉM HONESTA 
Prêmio ACESC – melhor espetáculo 
indicado para melhor direção

O lEGÍTiMO iNSPETOr 
PErDiGUEirO 
Prêmios APC e APETESP de 
diretora revelação 1992.

DiViNA iNCrENCA 
Prêmio MAMBEMBE indicada como 
melhor atriz coadjuvante.

O GOSTO DA PrÓPriA CArNE 
Prêmio MAMBEMBE de melhor 
espetáculo 1985.

Prêmio MAMBEMBE e APETESP 
indicada como atriz revelação.

Cinema

A rEVOlTA DOS CArNUDOS 
Festival de Brasília 92: melhor 
atriz, melhor trilha sonora, 
melhor fotografia.

XVi Guarnicê de Cine/Vídeo 
Maranhão: melhor filme (júri 
popular), prêmio especial do júri.

EPOPÉiA - XVi Guarnicê de 
Cine/Vídeo Maranhão: melhor 
argumento, melhor atriz.

NÃO QUErO FAlAr SOBrE iSSO 
AGOrA - Festival de Gramado 
1991: melhor atriz.

Festival de Cinema de Fortaleza 
1991: melhor atriz.

ESCONDE-ESCONDE -  
rio Cine Festival 1988:  
melhor montagem. 
Xii Festival internacional  
da Bahia. 
Festival internacional de 
Oberhausen 1990: prêmio 
especial do júri. 
XV Guarnicê Cine/Vídeo 
Maranhão: melhor filme  
(júri popular) 
Festival latino de Nova York 
(JosephPapp) 1990.

FrANKENSTEiN PUNK 
Fest rio 1986: melhor curta 
metragem.

Festival de Gramado 1986: melhor 
filme (júri popular), melhor 
fotografia, melhor som, prêmio 
especial de animação.

Apresentado na mostra NEW 
FilMS NEW DirECTOrS MOMA, 
Nova York, 1986.

Apresentado em várias mostras 
e festivais nos EUA, Canadá e 
Europa.

WiTH A lOT OF KiSSES 
Escolhido pela crítica européia 
como o melhor segmento de longa 
metragem “SEVEN VAriATiONS 
ON A THEME”, onde representou 
a América latina entre sete 
produções de diferentes países.



“pequenininha, mas um monstro no palco. de onde vem isso?” Márcio Fagundes | Jornal HoJe eM dia, caderno geral/internacional

“imperdível, mas imperdível mesmo. filomena é dessas que só vendo. se possível, bem de perto mesmo.” Jornal HoJe eM dia, caderno de Moda, coluna Quinze Minutos, de Marcelo rios. 



“um exuberante talento cômico, um personagem 
inteiramente cativante. absurdo senso de improvisação, 
admirável recriação de tipo tosco, popularíssimo. um 
espetáculo imperdível.” Miguel anunciação | Jornal HoJe 
eM dia, caderno de cultura

“camuflada entre pessoas comuns, filó é aquele tipo que 
faz amizade com todo mundo e desperta as mais inesperadas 
reações por parte do público.” revista sesc eM cenas 

“o improviso é a palavra de ordem e a platéia, uma 
necessidade.” adelaide de oliveira, Jornal HoJe eM dia, 
caderno de cultura.

“causa espanto e riso nas pessoas por preservar as 
características do matuto mineiro.” antônio claret 
guerra, Jornal Minas gerais.



universo dos PatrÕes 
e das eMPreGadas 

ascensão da classe c

casos de eMPreGadas

ascensão da carreira 
de eMPreGados 

doMÉsticos

leis traBalHistas



Quadro dos dias e cidades Que Ficou eM cartaz

01/06/2012
SEXTA-FEirA

02/06/2012
SÁBADO

03/06/2012
 DOMiGO

07/06/2012
 QUiNTA-FEirA

08/06/2012
SEXTA-FEirA

08/06/2012
SÁBADO

10/06/2012
DOMiNGO

16/06/2012
SÁBADO

09/07/2012
SEGUNDA-FEirA

17/07/2012 
TErçA-FEirA

28/07/2012
SÁBADO

BElO HOrizONTE -MG

BElO HOrizONTE -MG

BElO HOrizONTE -MG

AlViNOPOliS - MG

BElO HOrizONTE -MG

BElO HOrizONTE -MG

BElO HOrizONTE -MG

BETiM - MG

iTABirA - MG

GONGONHAS - MG

SÃO GONçAlO - MG

teatro doM silvÉrio

teatro doM silvÉrio

teatro doM silvÉrio

Praça

teatro doM silvÉrio

teatro doM silvÉrio

teatro doM silvÉrio

casa da cultura

teatro

cine teatro

teatro

350

292

213

4000

383

389

342

1000

1000

1000

600

JANEirO A MArçO DE 2013 teatro Gazeta sP
JUlHO 2013- teatro aMil caMPinas



atriz: Gorete Milagres

texto: Gorete Milagres

supervisão de texto: eliana Fonseca

direção: eliana Fonseca

cenário e Figurino: andré cortez

iluMinação: Wagner Freire

trilHa sonora: Fábio tagliaferri

Fotos: andréia Machado

direção de produção: Gorete Milagres, lauro vidal e nô lopes

assistentes de direção: Magda araújo

assistente de arte: carol Bucek e Fernanda ocanto

operador de luz/soM: Mário castro



sessão exclusiva para colaboradores

citação do patrocinador no cabeçalHo de toda peça  
gráFica, iMpressa ou digital, sob título de apresentação 

inserção da Marca eM todo o Material gráFico  
sob cHancela de realização

intervenção da personageM nas dependências  
da eMpresa patrocinadora

participação da atriz eM eventos FecHados do patrocinador

ação proMocional publicitária no Foyer do teatro

acesso ao caMariM para Fotos1

citação e/ou ação publicitária eM Mídias sociais 

inserção de Marca eM todo o Material gráFico  
iMpresso e digital 2

citação do patrocínio eM release distribuído à iMprensa

citação eM agradeciMentos eM áudio eM todas  
as sessões do espetáculo

ingressos a título de cortesia3

Patrocínio 
eXclusivo

PatrocínioPatrocínio 
Master

coPatrocínio

(1) O número de pessoas deverá ser acertado respeitando as limitações do camarim e horários de funcionamento do teatro. / (2) Será respeitada a proporcionalidade entre o tipo de cota de patrocínio e a área de aplicação da marca no material gráfico.  
(3) O número de cortesias distribuídas será calculado de acordo com a proporcionalidade das cotas de patrocínio. Esta quantidade é limitada e definida pelo Ministério da Cultura, não podendo ultrapassar 10% do número total de ingressos comercializáveis.



PODERÃO SER VINCULADAS AO PROJETO OUTRAS MARCAS SOB CHANCELA DE APOIO CULTURAL OU PROMOCIONAL, 
CUJO INVESTIMENTO SE DARÁ POR MEIO DE PERMUTAS POR PRODUTOS OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

OUTRAS CONTRAPARTIDAS PODERÃO SER NEGOCIADAS JUNTO AOS PATROCINADORES.

PATROCÍNIO 
EXCLUSIVO

PATROCÍNIOPATROCÍNIO 
MASTER

COPATROCÍNIO

COTA ÚNICA

R$904.000,00
DUAS COTAS

 R$452.000,00
TRÊS COTAS

 R$300.000,00
CINCO COTAS

R$180.000,00

ESTE PROJETO ESTÁ APROVADO NA LEI FEDERAL DE INCENTIVO À CULTURA
SOB PRONAC Nº 139088



Gorete Milagres Produções Artísticas

(11) 3031.8566
(11) 97056.7673
(11) 99330.7532

falecom@goretemilagres.com.br


