
CATÁLOGO DE 
PERSONAGENS



VIVA O TEATRO!
São 18 anos levando alegria e distribuindo sorrisos nos 
palcos de Brasília. Uma história recheada de magia, 
aventuras e muita emoção.
Essa é a Néia e Nando Companhia Teatral.
Uma fábrica de sonhos que orgulha-se de poder 
contribuir para que a cultura e a arte permaneçam 
sempre vivas nos corações e mentes dos jovens da nossa 
cidade.
E para que a fantasia seja ainda mais real, você pode 
fazer parte dela. 
Quer que sua festa seja inesquecível? Chame a gente e 
faça uma grande surpresa para seus convidados. Eles 
poderão ser recepcionados por Elvis Presley, Charles 
Chaplin, Branca de Neve, Anna & Elsa, Marilyn Monroe, 
Piratas do Caribe, Matrix, Fadas, Pierrot & Colombina, e 
muitos outros.
Com bastante experiência neste mercado, a Cia. Teatral 
Néia e Nando tem o diferencial que sua festa precisa. 
E a festa pode ficar mais animada com apresentações 
teatrais, shows de dança, contação de histórias, balão 
mania e personagem vivo que participa do parabéns, 
brinca e tira fotos com as crianças. E muito mais... 
Você ainda pode fazer uma viagem musical no 
tempo! Tudo com a presença de atores e dançarinos 
caracterizados, fazendo performances e embalando os 
grandes sucessos das pistas, do clássico ao romântico, 
das décadas de 60, 70, 80, 90 e 2000. 
A interação com os convidados vai ser completa com 
atores e dançarinos, devidamente caracterizados, que 
vão animar a pista de dança!



Princesas



A Bela e a Fera

Branca de Neve

Elsa e Anna

Tiana

Cinderela

Princesinha Sofia

Elena de Avalor

Enrolados



Moana

Pocahontas

A Bela Pequena SereiaValente

Aladdin e Jasmim A Bela Adormecida

Cinderela



Herois̀



Batman Capitão AméricaHomem de Ferro

Homem-Aranha



Personagens



Alegria

Bob Esponja

Angelina Bailarina

Coelhos

Alice

Chapeuzinho Vermelho

Barbie



Descendentes

Elvis Presley

Dora, a Aventureira

Lady Bug e Cat NoirJake

Dra. Brinquedo

Luna



O Mágico de Oz

Peppa Pig

Os Saltimbancos

Lallaloopsy

Moranguinho O Pequeno Príncipe



Pernalonga Scooby-Doo

Shrek WinxSítio do Picapau Amarelo Zootopia



Tinker Bell Turma do Chaves



CONTATOS
Escolha os personagens que vão animar a sua festa e 
ligue para a gente para verificar a disponibilidade.

Fones: 
(61) 3242.5278 e (61) 98199.2120

E-mail:
neiaenandoteatro@gmail.com

www.neiaenando.com.br





www.neiaenando.com.br


