


TEM DENDÊ! Produções é a concretização do reconhecido trabalho dos artistas 
Jefferson Almeida e Tamires Nascimento no campo da produção teatral.
 
A partir dos próprios anseios, em 2008, a dupla se lançou na realização de 
projetos pessoais. Com o sucesso dos mesmos, surgiram convites de terceiros 
para novos trabalhos de produção executiva. A dupla firmou-se no mercado 
teatral do Rio de Janeiro e diversificou o leque de atuação, abrangendo novas 
fases de produção e incluindo novos parceiros. Com o passar dos anos e para 
atender as necessidades legais e burocráticas impostas pelo crescimento das 
responsabilidades e dos projetos, fez-se necessária a fundação da TEM DENDÊ! 
Produções, em 2017.

A empresa trabalha em todas as etapas da realização de projetos culturais: 
elaboração de projetos, inscrição em editais e leis de incentivo, produção, 
programação visual e captação de apoios.

A TEM DENDÊ! Produções representa a Definitiva Cia. de Teatro, companhia carioca 
fundada em 2008 com o objetivo de pesquisar a relação da música com a cena. 

a  produtora

A HORA DA ESTRELA
Foto: Ricardo Brajterman



A TEM DENDÊ! tem o ingrediente que fAltA 

pArA AzeitAr seus projetos, trAnsformAndo 

suAs ideiAs em reAlizAção!www.temdende.comINsTagraM: @temdendeproducoes

FacEbook: @temdendeproducoesculturais

O SOM E A FÚRIA
Foto: Marília Gurgel

https://www.temdende.com


rEaLIZaÇÃo 

projetos idealizados realizados e produzidos pela empresa

• O GUARDADOR DE REBANHOS 
Série de vídeo-poema – set, out/2020
(Realizada através do Edital “Cultura Presente nas Redes”)

• O SOM E A FÚRIA – UM ESTUDO SOBRE O TRÁGICO
Centro Cultural OI Futuro – jan, fev, mar/2020 
(Projeto pratrocinado pelo Programa OI de Patrocínios Culturais Incentivados)

• A HORA DA ESTRELA
Sesc Tijuca – jan/2017
Teatro Gláucio Gill – nov,dez/2019 (selecionado no Edital de Ocupação dos Teatros da SECEC e Funarj)

• DE TERREIRO
Vizinha 123 – ago/2019

• CALABAR – EM CONCERTO
Sala Espelho da Sala Baden Powell – ago/2018

• EU E ÁGUA
Casa de Baco – abr,mai,jun/2017

ProDUÇÃo EXEcUTIVa 

projetos nos quais a empresa prestou serviço de produção executiva

• EU, MÃE
Casa Rio – ago/2019

• TOMBO DE CORAGEM
Teatro Ziembinski – nov/2017

• SILÊNCIO
Circulação SESI – out/2017

• GASTÃO VILLEROY 
Casa de Baco – set/2017
Sesc Santana – out/2017 

• YVES +MELRO - CABRUNCO PORTIGUAR: POESIA URBANA
Casa de Baco – jun,jul/2017

a  produtora



co-ProDUÇÃo

projetos realizados em co-produção com outros coletivos/empresas

• NABO – OU UMA GRANDE IMPROVISAÇÃO SOBRE EU E VOCÊ
Sala Espelho da Sala Baden Powell – nov/2017
(com Travessia Produções)

• DEUS E O DIABO NA TERRA DO SOL
Teatro SESI Campos – set/2017
(com Diga Sim Produções)

• rINOCERONTEs
Teatro Dulcina  mai/2018
(com Coletivo Errante)

• BIRD
Teatro da UFF – mai/2017
FITUB – jul/2017 
(com Coletivo Errante)

• TRAGÉDIAS
Teatro Municipal Café Pequeno – mar/2017
 (com Teatro da Gente)

MARKETING CULTURAL

projetos nos quais a empresa prestou o serviço de captação de apoio

• DANÇANDO NO ESCURO
Sesc Ginástico – out, nov/2017

DANÇANDO NO ESCURO
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JEFFErsoN aLMEIDa

Desde 2008, diretor e produtor da Definitiva Cia. de Teatro. Por ela, idealizou 
e realizou os seguintes projetos: Calabar o elogio da traição (2008), Deus e o 
diabo na terra do sol (2011), A hora da estrela (2017), Calabar [em concerto] 
(2018) e O som e a fúria - um estudo sobre o trágico (2020). Foi produtor 
executivo de projetos como Isso vai funcionar de alguma forma, Sebastião 
- o Rio como você nunca viu e Academia do coração. Assistente de produção 
de quatro edições da FITA (Festa Internacional de Teatro de Angra) e do 
espetáculo Céus. Assinou o marketing cultural de projetos como A falecida, 
O Desaparecimento do Elefante, Uma peça como eu gosto, Coleções em 
campo, Os mamutes.

TaMIrEs NascIMENTo

Atriz e produtora cultural. Coordena desde 2008 as atividades da Definitiva 
Cia. de Teatro e fundou, em 2017, a TEM DENDÊ! Produções. Seus mais 
recentes trabalhos são “O som e a fúria - um estudo sobre o trágico”, 
projeto selecionado no Programa Oi de Patrocínios Culturais, que cumpriu 
temporada em 2020 no Centro Cultural OI Futuro; e “A hora da estrela”, que 
estreou no SESC Tijuca em 2017 e cumpriu temporada no Teatro Gláucio Gill 
em dezembro de 2019 após seleção no Edital de Ocupação dos Teatros da 
SECEC/Funarj. Produziu espetáculos como “Isso vai funcionar de alguma 
forma” (Oi Futuro), “Sebastião – o Rio como você nunca viu” (Sala Baden 
Powell), “Silêncio” (Arena-Espaço Sesc), “Academia do coração” (Teatro 
Maison de France),“São 100 Vinicius”(Teatro Glauce Rocha), rINOCERONTEs 
(Teatro Dulcina), BIRD (Teatro da UFF), Concreto Armado (Arena-Espaço 
Sesc), “Vermelho Amargo” (Multiuso-Espaço Sesc), TRAGÉDIAS (Teatro Café 
Pequeno), “Baleia” (Sesc Tijuca) entre outros.

CurríCulo dos sòCios

DEUS E O DIABO NA TERRA DO SOL
Foto: Philipp Lavra 



CoNtato

producaotemdende@gmail.com
(21) 981623868


