
OS FILHOS DOS CARAS 

Projeto reúne Wilson Simoninha, Jair Oliveira e Léo Maia em uma homenagem à música 

brasileira e seus pais. Apresentações com realização da Opus Promoções ocorrem em julho, 

agosto e setembro no Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. 

 
Clique nas imagens para salvar as fotos em alta resolução.  

Os Filhos dos Caras é uma homenagem dos herdeiros de três grandes ídolos musicais 

brasileiros. Juntos, Wilson Simoninha, Jair Oliveira e Léo Maia mostram um pouco do seu 

repertório próprio e acompanhados por um quinteto, resgatam seu DNA interpretando os 

grandes clássicos nas vozes dos seus pais Wilson Simonal, Jair Rodrigues e Tim Maia. A banda 

que acompanha os músicos é composta por Marcelo Maita (teclado), Robinho Tavares (baixo), 

Daniel de Paula (bateria), Marcio Forte (percussão) e Dilson Laguna (guitarra).  

As apresentações com realização da Opus Promoções e Branco Produções ocorrem no Rio de 

Janeiro, São Paulo e Porto Alegre nos dias 21 de julho no Teatro Bradesco Rio; 04 de agosto 

no Teatro Bradesco; 08 de setembro no Teatro do Bourbon Country. Confira o serviço 

completo abaixo.  

No repertório, em alguns momentos do show, o trio canta junto clássicos como País Tropical e 

Alguém me avisou. Em outros, cada um segue com seu setlist repleto de sucessos. Entre as 

canções que serão interpretadas estarão: Nem vem que não tem, Mais que nada, Simples 

desejo, Não deixe o samba morrer, Do Leme ao Pontal, Não quero dinheiro, entre muitos 

outros hits. 

 

UM POUCO DA HISTÓRIA DO PROJETO 

Desde o final dos anos 90 alguns artistas como Simoninha e Luciana Mello já faziam referência 
as suas origens musicais e influências. Em 2015, em uma parceria entre empresários e artistas, 
shows em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília foram realizados em homenagem a grandes 
personalidades da Música Popular Brasileira, num formato em que filhos tocavam com suas 
bandas os sucessos dos pais. A partir desse ano, um novo formato reúne os filhos com uma 
banda apenas, da mais alta qualidade, para honrar o legado dos ‘Caras’.  

https://www.opuspromocoes.com.br/imprensaProgramacao.php?id=3073&evento=OS+FILHOS+DOS+CARAS
https://www.opuspromocoes.com.br/imprensaProgramacao.php?id=3073&evento=OS+FILHOS+DOS+CARAS
https://www.opuspromocoes.com.br/imprensaProgramacao.php?id=3073&evento=OS+FILHOS+DOS+CARAS


A ideia original do projeto sempre foi perpetuar a música brasileira. São utilizados ainda 
recursos de vídeo para abertura dos musicais. Entre o público um misto de emoções, alegria e 
nostalgia. O projeto atinge as mais variadas faixas etárias. 

https://www.youtube.com/watch?v=zOIb1SYCy98  
https://www.youtube.com/watch?v=nRF9wWqexoE  
 

DEPOIMENTO 

A Música é uma reportagem do seu tempo. E quando contém os chamados "valores eternos", 

torna-se atemporal, perene, presente. A Música Brasileira apresentou nosso país ao mundo; é 

parte de nossa personalidade coletiva, de nossos contornos. O Brasil é, sim, relevante. E boa 

parte do que somos é fruto de uma confluência de gerações e talentos musicais únicos - de 

nossa imagem às nossas características individuais e coletivas mais íntimas. Acontece que 

Música não nasce em árvores; ela nasce em pessoas. E no caso de muitos grandes artistas, 

durante seus processos criativos, tiveram filhos, criaram famílias, crianças que além do código 

genético, carregam a experiência de estarem envolvidos em Música desde sempre. Algumas 

dessas crianças escolheram levar adiante a Música Brasileira, tornando-a seu ofício, como se 

fossem frutos humanos movendo a roda do tempo em seu ritmo próprio. Homenageando a 

vida e obra de seus ascendentes, em um movimento musical e amoroso, dão de presente ao 

público novas memórias emocionais, afetivas e referenciais. E as memórias não envelhecem; 

tem a idade que sempre tiveram. Estamos com saudades do Brasil, de uma parte específica do 

país. Queremos, cantando, responder à pergunta: o que foi feito amigo, daquilo que a gente 

sonhou? Como ainda é de manhã em nossas vidas, é (sempre) tempo de despertar, de nos 

tornarmos o que somos. Viva a Música Brasileira! 

João Marcello Bôscoli (filho de Elis Regina & Ronaldo Bôscoli) 

Classificação: Livre 

Duração: 90min.  

O FILHOS DOS CARAS 
Dia 21 de julho, no Teatro Bradesco Rio (RJ) 
Dia 04 de agosto, no Teatro Bradesco (SP) 
Dia 08 de setembro, no Teatro do Bourbon Country (RS) 
 
RIO DE JANEIRO (RJ) 
Dia 21 de julho 
Sexta-feira, às 21h 
Teatro Bradesco Rio (Avenida das Américas, 3900 – loja 160 do Shopping VillageMall – Barra 
da Tijuca) 
www.teatrobradescorio.com.br 
 
INGRESSOS  

Setor Valor Meia-Entrada 

Frisas R$ 80,00 R$ 40,00 

Balcão Nobre R$ 100,00 R$ 50,00 

Camarotes  R$ 120,00 R$ 60,00 

https://www.youtube.com/watch?v=zOIb1SYCy98
https://www.youtube.com/watch?v=nRF9wWqexoE
http://www.teatrobradescorio.com.br/


Plateia Alta R$ 140,00 R$ 70,00 

Plateia Baixa  R$ 160,00 R$ 80,00 

 
- 50% de desconto para Clientes Bradesco e guichê exclusivo na bilheteria do Teatro. Desconto 
limitado a quatro ingressos por sessão para titulares dos cartões de crédito e débito (exceto 
cartão pessoa jurídica Bradescard). Limitado a quatro ingressos por sessão para o titular e cota 
de 240 ingressos por sessão; 
- 20% de desconto para assinante O Globo. Desconto limitado a dois ingressos por sessão para 
o titular do cartão. Venda limitada de 200 ingressos por sessão e disponível apenas para 
compras efetuadas na bilheteria do teatro; 
- 20% de desconto Passaporte de Benefícios VillageMall em até dois ingressos. Limitado a 100 
ingressos por sessão. Vendas apenas na Bilheteria do teatro. 
 
*Crianças até 24 meses que fiquem sentadas no colo não pagam 
** Política de venda de ingressos com desconto: as compras poderão ser realizadas nos canais 
de vendas oficiais físicos, mediante apresentação de documentos que comprovem a condição 
de beneficiário. Nas compras realizadas pelo site e/ou call center, a comprovação deverá ser 
feita no ato da retirada do ingresso na bilheteria e no acesso à casa de espetáculo; 
******A lei da meia-entrada mudou: agora o benefício é destinado a 40% dos ingressos 
disponíveis para venda por apresentação. Veja abaixo quem têm direito a meia-entrada e os 
tipos de comprovações oficiais no Rio de Janeiro: 
- IDOSOS (com idade igual ou superior a 60 anos) mediante apresentação de documento de 
identidade oficial com foto. 
- ESTUDANTES mediante apresentação da Carteira de Identificação Estudantil (CIE) 
nacionalmente padronizada, em modelo único, emitida pela ANPG, UNE, UBES, FNEL, 
entidades estaduais e municipais, Diretórios Centrais dos Estudantes, Centros e Diretórios 
Acadêmicos. Mais informações: www.documentodoestudante.com.br   
- PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E ACOMPANHANTES mediante apresentação do cartão de 
Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social da Pessoa com Deficiência ou de 
documento emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que ateste a aposentadoria 
de acordo com os critérios estabelecidos na Lei Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013. 
No momento de apresentação, esses documentos deverão estar acompanhados de 
documento de identidade oficial com foto. 
- JOVENS PERTENCENTES A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA (com idades entre 15 e 29 anos) 
mediante apresentação da Carteira de Identidade Jovem que será emitida pela Secretaria 
Nacional de Juventude a partir de 31 de março de 2016, acompanhada de documento de 
identidade oficial com foto. 
- MENORES DE 21 ANOS mediante apresentação de carteira de identidade ou documento com 
foto válido. 
- PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (apenas aqueles 
que atuam no município do Rio de Janeiro) mediante de carteira funcional emitida pela 
Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro 
**** Caso os documentos necessários não sejam apresentados ou não comprovem a condição 
do beneficiário no momento da compra e retirada dos ingressos ou acesso ao teatro, será 
exigido o pagamento do complemento do valor do ingresso. 
*****Descontos não cumulativos. 
 
Capacidade: 1000 lugares 
 
CANAIS DE VENDAS OFICIAIS: 

http://www.documentodoestudante.com.br/


Bilheteria Teatro Bradesco Rio: Av. das Américas, 3.900/Lj 160- Tel: 3431-0100 (diariamente, 
das 13h às 21h.) 
Sujeito à taxa de conveniência: 
Site: www.ingressorapido.com.br (a compra pode ser feita até duas horas antes do evento) 
Call Center: 4003-1212 (de segunda a sábado, das 9h às 22h, e domingo, das 12h às 18h) 
FNAC Barra Shopping: Av. das Américas, 4.666 Loja B 101/114 (Segunda a sábado, das 10h às 
20h, domingo, das 13h às 18h, e feriado, das 15h às 18h). 
Formas de pagamento: Amex, Aura, Diners, dinheiro, Hipercard, Mastercard, Redeshop, Visa e 
Visa Electron. (Neste ponto de venda não é possível fazer a retirada de ingressos adquiridos 
pela internet e call center) 
Centro 021 Turismo: Avenida Rio Branco, 181 Sala 704 - Centro (Segunda a sexta, das 10h às 
19h). Formas de Pagamento: somente em dinheiro. (Neste ponto de venda não é possível fazer 
a retirada de ingressos adquiridos pela internet e call center) 
Theatro Net Rio: Rua Siqueira Campos, 143 (Segunda a domingo das 10h às 18h). Formas de 
pagamento: Amex, Aura, Diners, Dinheiro, Hipercard, Mastercard, Redeshop, Visa e Visa 
Electron.  
Rio De Janeiro Barra da Tijuca PDV Teatro Nathalia Tiimberg: Avenida das Américas, 2000 - 
Barra da Tijuca (Segunda a quinta, das 10h às 19h e sexta a domingo, das 12h às 21h). Formas 
de pagamento: Amex, Aura, Diners, Dinheiro, Hipercard, Mastercard, Redeshop, Visa e Visa 
Electron. 
JUQUINHA Juquinha: Av. Cesário de Melo, 3643 - Campo Grande (segunda a domingo, das 09h 
às 17h). Formas de pagamento: Amex, Aura, Credicard, Diners, Hipercard, Mastercard, 
Redeshop, Visa e Visa Electron. 
Posto BR Piraquê: Av. Borges de Medeiros, s/nº (Todos os dias, das 9h às 20h). Formas de 
pagamento: Amex, Aura, Credicard, Diners, Dinheiro, Hipercard, Mastercard, Redeshop, Visa e 
Visa Electron. (Neste ponto de venda não é possível fazer a retirada de ingressos adquiridos 
pela internet e call center) 
Posto Burgão: Estrada dos Bandeirantes, 3300 (Segunda a sábado, das 8h às 18h). Formas de 
pagamento: Amex, Aura, Diners, dinheiro, Hipercard, Mastercard, Redeshop, Visa e Visa 
Electron. (Neste ponto de venda não é possível fazer a retirada de ingressos adquiridos pela 
internet e call center) 
Posto BR Bougainville: Rua Uruguai esquina com a Rua Maxell (Segunda a sábado, das 9h às 
20h, domingo e feriado, das 9h às 16h). Formas de pagamento: somente em dinheiro.  
Multipoint Leblon: Rua General Urquiza, 67 Loja B (Segunda a sexta, das 9h às 18h e sábado, 
das 10h às 14h. Não há funcionamento aos domingos e feriados). Formas de pagamento: 
Amex, Aura, Diners, dinheiro, Hipercard, Mastercard, Redeshop, Visa e Visa Electron. (Neste 
ponto de venda não é possível fazer a retirada de ingressos adquiridos pela internet e call 
center). 
Cidade das Artes - Barra da Tijuca: Avenida da Américas, 5300 (Terça a quinta, das 13h às 19h 
e sexta a domingo, das 13h às 17h). Formas de pagamento: Amex, Diners, Dinheiro, 
Mastercard, Redeshop, Visa e Visa Electron. 
 

Assessoria de Imprensa do Teatro Bradesco Rio: 

Ana Paula Romeiro - (21) 99601.3908 / 3283.8258 - ana.romeiro@globo.com 
Luiz Claudio de Almeida – (21) 97281-6108 luizclaudioreporter@gmail.com 

 
SÃO PAULO (SP) 
Dia 04 de agosto 
Sexta-feira, às 21h 
Teatro Bradesco (Rua Palestra Itália, 500 / 3º piso – Bourbon Shopping São Paulo) 

http://www.ingressorapido.com.br/
mailto:ana.romeiro@globo.com
mailto:luizclaudioreporter@gmail.com


www.teatrobradesco.com.br  
 
 INGRESSOS 

Setor Valor  Meia-Entrada 

* Frisa 3º andar R$ 60,00  R$ 30,00 

Frisa 2º andar R$ 80,00  R$ 40,00 

Balcão Nobre  R$ 100,00  R$ 50,00 

Frisa 1º andar R$ 120,00  R$ 60,00 

Plateia (O a W) R$ 140,00  R$ 70,00 

Camarotes R$ 140,00  R$ 70,00 

Plateia (A a N) R$ 160,00  R$ 80,00 

* compra para este setor somente na bilheteria do teatro. 
 
- 50% de desconto para Clientes Bradesco e guichê exclusivo na bilheteria do Teatro. Desconto 
limitado a quatro ingressos por sessão para titulares dos cartões de crédito e débito (exceto 
cartão pessoa jurídica Bradescard). Limitado a quatro ingressos por sessão para o titular e cota 
de 240 ingressos por sessão;  
- 40% de desconto para cartões Zaffari Card e Bourbon Card, na compra de até dois ingressos 
por titular. Vendas apenas na bilheteria do Teatro. 
 
* Descontos não cumulativos com meia entrada e outras promoções, limitado até 200 
ingressos de cada sessão/espetáculo.  
** Política de venda de ingressos com desconto: as compras poderão ser realizadas nos canais 
de vendas oficiais físicos, mediante apresentação de documentos que comprovem a condição 
de beneficiário. Nas compras realizadas pelo site e/ou call center, a comprovação deverá ser 
feita no ato da retirada do ingresso na bilheteria e no acesso à casa de espetáculo. 
*** A lei da meia-entrada mudou: agora o benefício é destinado a 40% dos ingressos 
disponíveis para venda por apresentação. Veja abaixo quem têm direito a meia-entrada e os 
tipos de comprovações oficiais em São Paulo: 
- IDOSOS (com idade igual ou superior a 60 anos) mediante apresentação de documento de 
identidade oficial com foto. 
- ESTUDANTES mediante apresentação da Carteira de Identificação Estudantil (CIE) 
nacionalmente padronizada, em modelo único, emitida pela ANPG, UNE, UBES, entidades 
estaduais e municipais, Diretórios Centrais dos Estudantes, Centros e Diretórios Acadêmicos. 
Mais informações: www.documentodoestudante.com.br   
- PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E ACOMPANHANTES mediante apresentação do cartão de 
Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social da Pessoa com Deficiência ou de 
documento emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que ateste a aposentadoria 
de acordo com os critérios estabelecidos na Lei Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013. 
No momento de apresentação, esses documentos deverão estar acompanhados de 
documento de identidade oficial com foto. 
- JOVENS PERTENCENTES A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA (com idades entre 15 e 29 anos) 
mediante apresentação da Carteira de Identidade Jovem que será emitida pela Secretaria 
Nacional de Juventude a partir de 31 de março de 2016, acompanhada de documento de 
identidade oficial com foto. 
- JOVENS COM ATÉ 15 ANOS mediante apresentação de documento de identidade oficial com 
foto. 
- DIRETORES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS, SUPERVISORES E TITULARES DE CARGOS DO 
QUADRO DE APOIO DAS ESCOLAS DAS REDES ESTADUAL E MUNICIPAIS mediante 
apresentação de carteira funcional emitida pela Secretaria da Educação de São Paulo ou 
holerite acompanhado de documento oficial com foto. 

http://www.teatrobradesco.com.br/
http://www.documentodoestudante.com.br/


- PROFESSORES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E DAS REDES MUNICIPAIS DE ENSINO mediante 
apresentação de carteira funcional emitida pela Secretaria da Educação de São Paulo ou 
holerite acompanhado de documento oficial com foto. 
**** Caso os documentos necessários não sejam apresentados ou não comprovem a condição  
do beneficiário no momento da compra e retirada dos ingressos ou acesso ao teatro, será 
exigido o pagamento do complemento do valor do ingresso. 
  
ATENÇÃO: Não será permitida a entrada após o início do espetáculo. 
  
Capacidade: 1457 pessoas  
Acesso para deficientes 
  
Estacionamento:  
Isento até 15 minutos 
Compras no Záffari acima de R$ 40,00 = 3h de isenção 
Self: Primeiras 2 horas = R$ 12,00  
Hora adicional = R$ 2,00 
Valet Parking: 1ª hora = R$ 16,00 
Hora adicional = R$ 10,00 
Motos: Primeiras 2 horas = R$ 10,00  
Hora adicional = R$ 2,00 
  
CANAIS DE VENDAS OFICIAIS:  
Ingresso Rápido: 4003-1212  
www.ingressorapido.com.br 
Bilheteria Teatro Bradesco: Rua Palestra Itália, 500 / 3º piso – Bourbon Shopping São Paulo 
Horário de funcionamento: Domingo a Quinta das 12h às 20h, Sexta e Sábado das 12h às 22h. 

Assessoria de Imprensa do Teatro Bradesco: 
Taga Comunicação Estratégica 

Guilherme Oliveira – (11) 97648-5663 – guilherme@agenciataga.com.br  
 
PORTO ALEGRE (RS) 

Dia 08 de setembro  

Sexta-feira, às 21h 

Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80 / 2º andar – Shopping Bourbon Country) 

www.teatrodobourboncountry.com.br 

INGRESSOS 

Setor Valor  Meia-Entrada 

Galeria Alta R$ 60,00  R$ 30,00 

Mezanino R$ 80,00  R$ 40,00 

Camarotes  R$ 140,00  R$ 70,00 

Plateia Alta R$ 140,00  R$ 70,00 

Plateia Baixa R$ 160,00  R$ 80,00 

 
- 50% de desconto para sócios do Clube do Assinante RBS – limitado a 100 ingressos; 

http://www.ingressorapido.com.br/
mailto:guilherme@agenciataga.com.br
http://www.teatrodobourboncountry.com.br/


- 50% de desconto para titulares dos cartões Zaffari Card e Bourbon Card, adquiridos somente 
na bilheteria do Teatro do Bourbon Country – limitado a 100 ingressos;  
- 10% de desconto para sócios do Clube do Assinante RBS nos demais ingressos. 
 
* Crianças até 24 meses que fiquem sentadas no colo dos pais não pagam;  

** Política de venda de ingressos com desconto: as compras poderão ser realizadas nos canais 

de vendas oficiais físicos, mediante apresentação de documentos que comprovem a condição 

de beneficiário. Nas compras realizadas pelo site e/ou call center, a comprovação deverá ser 

feita no ato da retirada do ingresso na bilheteria e no acesso à casa de espetáculo; 

*** A lei da meia-entrada mudou: agora o benefício é destinado a 40% dos ingressos 

disponíveis para venda por apresentação. Veja abaixo quem têm direito a meia-entrada e os 

tipos de comprovações oficiais no Rio Grande do Sul: 

- IDOSOS (com idade igual ou superior a 60 anos) mediante apresentação de documento de 

identidade oficial com foto. 

-ESTUDANTES mediante apresentação da Carteira de Identificação Estudantil (CIE) 

nacionalmente padronizada, em modelo único, emitida pela ANPG, UNE, UBES, entidades 

estaduais e municipais, Diretórios Centrais dos Estudantes, Centros e Diretórios Acadêmicos. 

Mais informações: www.documentodoestudante.com.br   

- PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E ACOMPANHANTES mediante apresentação do cartão de 

Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social da Pessoa com Deficiência ou de 

documento emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que ateste a aposentadoria 

de acordo com os critérios estabelecidos na Lei Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013. 

No momento de apresentação, esses documentos deverão estar acompanhados de 

documento de identidade oficial com foto. 

- JOVENS PERTENCENTES A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA (com idades entre 15 e 29 anos) 

mediante apresentação da Carteira de Identidade Jovem que será emitida pela Secretaria 

Nacional de Juventude a partir de 31 de março de 2016, acompanhada de documento de 

identidade oficial com foto. 

- JOVENS COM ATÉ 15 ANOS mediante apresentação de documento de identidade oficial com 

foto. 

- APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS DO INSS (que recebem até três salários mínimos) 

mediante apresentação de documento fornecido pela Federação dos Aposentados e 

Pensionistas do RS ou outras Associações de Classe devidamente registradas ou filiadas. Válido 

somente para espetáculos no Teatro do Bourbon Country e Auditório Araújo Vianna. 

- DOADORES REGULARES DE SANGUE mediante apresentação de documento oficial válido, 

expedido pelos hemocentros e bancos de sangue. São considerados doadores regulares a 

mulher que se submete à coleta pelo menos duas vezes ao ano, e o homem que se submete à 

coleta três vezes ao ano. 

****Caso os documentos necessários não sejam apresentados ou não comprovem a condição 

do beneficiário no momento da compra e retirada dos ingressos ou acesso ao teatro, será 

exigido o pagamento do complemento do valor do ingresso. 

*****Descontos não cumulativos a demais promoções e/ ou descontos. 

 

CANAIS DE VENDAS OFICIAIS (sujeito à taxa de conveniência):  

Site: www.ingressorapido.com.br 

http://www.documentodoestudante.com.br/
http://www.ingressorapido.com.br/


Call Center: 4003-1212 (de segunda a sábado, das 9h às 22h, e domingos, das 12h às 18h)  

Agência Brocker Turismo: Av. das Hortênsias, 1845 – Gramado (de segunda a sábado, das 9h 

às 18h30min, e feriados das 10h às 15h).  

Rua Coberta, Campus II, Universidade Feevale: Novo Hamburgo (de segunda a sexta, das 13h 

às 21h, e sábado, das 9h às 14h). Mais informações pelo telefone 3271-1208  

Bourbon Shopping Novo Hamburgo: Av. Nações Unidas, 2001 – 2º Piso / Centro de Novo 

Hamburgo (de segunda a sábado, das 13h às 20h).  

 

CANAIS DE VENDAS OFICIAIS (sem taxa de conveniência):  

Bilheteria do Teatro do Bourbon Country: Av. Túlio de Rose, nº 80 / 2º andar (de segunda a 

sábado, das 10h às 22h, e domingo e feriado, das 14h às 20h)  

 

Informações para a imprensa no RS: 

Jéssica Barcellos – 51 99863.6363 jessica@agenciacigana.com 

 

--- 

Apoio de assessoria de imprensa: 

Mauren Favero – 51 3235.4509/ 51 99857.1770 mauren.favero@opuspromocoes.com.br 

Pâmela Seyffert – 51 3235.4504 pamela.seyffert@opuspromocoes.com.br  

 

mailto:jessica@agenciacigana.com
mailto:mauren.favero@opuspromocoes.com.br
mailto:pamela@opuspromocoes.com.br

