
CAMISA DE VÊNUS em TOCA RAUL 

 
Banda volta a Porto Alegre e São Paulo e apresenta, além de grandes sucessos, 

parceria de Marcelo Nova com o eterno e inesquecível Raul Seixas. Apresentações com 
realização da Opus Promoções e Showtime19 acontecem nos meses de julho e agosto.  

 

 
Crédito: Carina Zaratin. Clique na imagem para salvar em alta resolução.  

 
Em 2017, o incansável Camisa de Vênus apresenta um novo espetáculo. “Toca Raul” celebra a 

antiga afinidade da banda com o “Maluco Beleza”, além da parceria de Marcelo Nova com Raul 

Seixas. Clássicos da carreira de Raul, como “Metamorfose Ambulante”, “Cowboy Fora da Lei”, 

“Al Capone”, “Rock das Aranhas” e “Aluga-se”. Além disso, hits do álbum “Panela do Diabo”, 

como “Pastor João e a Igreja Invisível” e “Carpinteiro do Universo”. Em Porto Alegre a 

apresentação única ocorre no dia 21 de julho, no Teatro do Bourbon Country. Já em São Paulo, 

será dia 19 de agosto, no Teatro Bradesco.  Confira o serviço completo abaixo.  

Rock sempre foi a linguagem musical de Raul, assim como a do Camisa de Vênus, que mais uma 
vez está na estrada com todos os instrumentos apontados para os seus ouvidos. 
 
Em 1980, em Salvador, Marcelo Nova convidou Robério Santana para formar uma banda e em 
poucas semanas a dupla já começava a compor. Dois anos depois, lançavam seu primeiro EP, 
“Controle Total”. Daí em diante, com o grupo já batizado de Camisa de Vênus, gravaram oito 
álbuns e um DVD, colecionando discos de ouro e platina. O Camisa de Vênus deu voz a mais de 
uma geração de roqueiros brasileiros. 
 
Em 2015, para comemorar os 35 anos de existência da banda, o vocalista Marcelo Nova e o 
baixista Robério Santana, fundadores do grupo, resolveram fazer uma turnê por todo o Brasil 
para festejar a data com os fãs e admiradores que há anos pedem por novos shows do grupo. 
Marcelo e Robério retornaram com orgulho ao repertorio que os consagrou.  

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.opuspromocoes.com.br%2FimprensaProgramacao.php%3Fid%3D3090%26evento%3DCAMISA%2BDE%2BV%25C3%258ANUS%2B&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE9XQle-6KnbN_6yMj-u33VE7KE4g


No setlist, ao menos uma canção de cada álbum, incluindo hits como “Eu Não Matei Joana 
D’Arc”, “Só o Fim”, “Bete Morreu”, “Hoje”, “Simca Chambord”, “Deus Me Dê Grana” e “Silvia”. 
“Tocamos canções que escrevi quando ainda era jovem, e que para a nossa sorte, continuam 
relevantes até hoje”, diz Marcelo Nova. 
 
Para essa série de shows tão especiais, Marcelo e Robério convocaram os músicos Drake Nova 
(guitarrista e filho de Marcelo), Leandro Dalle (guitarra) e Célio Glouster (bateria), artistas 
talentosos, competentes e criativos que tocam juntos há tempos e formam uma excelente e 
afiada banda, já devidamente entrosada com Marcelo Nova e com o repertório do Camisa de 
Vênus. A tour foi um sucesso retumbante e percorreu o país de Natal a Porto Alegre. 
 
Em 2016, a banda lançou “Dançando na Lua”, o primeiro álbum de inéditas em 20 anos. O disco 
foi muito bem recebido pela crítica especializada sendo visto como o melhor e mais bem 
acabado trabalho já realizado pelo grupo, que continua na estrada, incorporando as novas 
canções ao setlist dos shows. 
 
Classificação: Livre 
Duração: 90min. 
 
Realização: OPUS PROMOÇÕES e SHOWTIME19 
 
PORTO ALEGRE (RS) 
Dia 21 de julho 
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 Mezanino R$ 80,00  R$ 40,00 

Mezanino R$ 90,00  R$ 45,00 

Plateia Alta R$ 100,00  R$ 50,00 

Camarotes R$ 110,00  R$ 55,00 

Plateia Baixa R$ 120,00  R$ 60,00 

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

http://www.teatrodobourboncountry.com.br/


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 
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 

www.agenciacigana.com  
 
 

SÃO PAULO (SP) 
Dia 19 de agosto 
Sábado, às 21h 
Teatro Bradesco (Rua Palestra Itália, 500 / 3º piso – Bourbon Shopping São Paulo) 

http://www.documentodoestudante.com.br/
http://www.ingressorapido.com.br/
mailto:jessica@agenciacigana.com
http://www.agenciacigana.com/


www.teatrobradesco.com.br  
 
 INGRESSOS 

Setor Valor  Meia-Entrada 

Frisa 3º andar R$ 70,00  R$ 35,00 

Frisa 2º andar R$ 75,00  R$ 37,50 

Frisa 1º andar R$ 85,00  R$ 42,50 

Balcão Nobre R$ 90,00  R$ 45,00 

Plateia (O a W) R$ 90,00  R$ 45,00 

Plateia (A a N) R$ 100,00  R$ 50,00 

Camarotes R$ 110,00  R$ 55,00 

 
- 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;  
- 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  
 

 
 
 
 

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  
 

http://www.ingressorapido.com.br/
mailto:guilherme@agenciataga.com.br
mailto:mauren.favero@opuspromocoes.com.br
mailto:pamela@opuspromocoes.com.br

