
 

 
Banco Volkswagen patrocina o espetáculo Meu Deus! 

 
 Aporte é feito por meio da Audi Financial Service, marca da Volkswagen 

Serviços Financeiros 

 

 Sucesso internacional, peça fica em cartaz entre 28 de março e 27 de julho, no 

Teatro FAAP  

 

São Paulo, março de 2014: O Banco Volkswagen, maior banco de montadora 

do país, é patrocinador do espetáculo Meu Deus!, dramaturgia israelense de 

grande sucesso internacional. O incentivo é realizado por meio da Audi 

Financial Service, marca da Volkswagen Serviços Financeiros.  

 

A versão brasileira da peça conta com Irene Ravache e Dan Stulbach no 

elenco, dirigido por Elias Andreato, e fica em cartaz de 28 de março a 27 de 

julho, no Teatro FAAP – Rua Alagoas, 903 - Higienópolis. 

 

Sobre o espetáculo 

 

A história trata de um dia na vida da psicóloga Ana, personagem interpretada 

por Irene Ravache, que recebe um telefonema misterioso de um homem 

desesperado, que insiste em marcar uma consulta no mesmo dia.  

 

Ao chegar, o paciente se apresenta como Deus – vivido por Dan Stulbach. 

Profundamente deprimido com a situação da Terra, joga sobre a terapeuta a 

missão de convencê-lo do contrário, com apenas uma sessão de terapia. 

 

Cômico, perspicaz e com um humor ácido, o espetáculo analisa a imagem de 

Deus e sua relação com as pessoas. Mesmo tocando em assuntos que farão o 

público refletir, a peça é uma comédia que tem encantado plateias do mundo 

todo. 

 

Investimento em cultura 

 

O Banco Volkswagen está entre as 30 empresas que mais investiram em 

cultura no país em 2013, por meio de leis de incentivo. Além de ser o maior 



 

banco de montadora do Brasil, é o principal da categoria a destinar recursos 

para áreas culturais. De acordo com ranking disponível para consulta no site do 

Ministério da Cultura, em relação a 2012 a instituição subiu 11 posições, 

atingindo a 26ª colocação. 

 

Ao longo de 2013, beneficiou mais de 14 mil pessoas em iniciativas culturais, 

esportivas, sociais e também na área da saúde, totalizando R$ 7.381.573,00 de 

verba incentivada em patrocínios via Lei Rouanet. Entre os principais projetos 

beneficiados pela instituição financeira destacam-se:  

 

 Culturais: os espetáculos teatrais A Toca do Coelho, Memória de um 

Gigolô e Em Nome do Jogo.   

 Esportivas: Projeto Bola Bacana, 2ª Corrida e Caminhada GRAACC e o 

Instituto Olga Kos. 

 Sociais: Fundação Terra, GRAACC, Hospital Pequeno Príncipe,  

Instituto Pella Bethânia, SPAAN, Asilo Padre Cacique. 

 Área da saúde: Unidade Genômica – Hospital Pequeno Príncipe; 

Hospital do Câncer de Barretos. 

 
“Ano após ano, reforçamos nosso compromisso em investir em cultura, 

esporte, saúde e em ações sociais. O Banco Volkswagen acredita que ações 

culturais como essa contribuam para o desenvolvimento sustentável do país, à 

medida que auxilia os cidadãos a tornarem-se mais críticos e conscientes.”, 

ressalta Renata Antonucci Giannini, gerente executiva de Marketing e 

Desenvolvimento de Negócios.  

 

Serviço 

MEU DEUS! 

Teatro FAAP (500 lugares) 

Rua Alagoas, 903 – Higienópolis. 

Informações e Vendas: 3662.7233 e 3662.7234. 

www.teatrofaap.com.br 

Bilheteria: de quarta a sábado, das 14h às 20h. Domingo das 14h às 17h. 

Sextas às 21h30 | Sábados às 19h e 21h30 | Domingos às 18h 

Ingressos: Sextas R$ 60 | Sábados R$ 80 | Domingos R$ 70 

Duração: 80 minutos 

http://www.teatrofaap.com.br/


 

Recomendação: 12 anos 

Temporada: de 28 de março a 27 de julho 

 
A Volkswagen Serviços Financeiros é formada pelo Banco Volkswagen, Consórcio Nacional Volkswagen 
e Volkswagen Corretora de Seguros. Fundada em 1956, a empresa oferece produtos para facilitar o 
acesso a veículos de passeio, comerciais e caminhões e ônibus Volkswagen e MAN, além de automóveis 
Audi e motocicletas Ducati. Conta com sete filiais e postos de atendimento distribuídos pelo País. No total, 
atende a aproximadamente 600 concessionários da marca. Em mais de cinco décadas de atuação no 
Brasil, o Banco Volkswagen alcançou uma carteira de R$ 23,2 bilhões, e possui uma base com mais de 
900 mil clientes. Mais informações no site da empresa: www.bancovw.com.br 
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