
ROLANDO BOLDRIN E WILLIAN CORREA APRESENTAM A HISTÓRIA DO 
SR. BRASIL EM SÃO PAULO 

 
O espetáculo, que ocorre no dia 12 de agosto, no Teatro Bradesco, celebra os 80 anos 

do artista 
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ROLANDO BOLDRIN, ator, cantador, compositor, contador de causos e apresentador, 
completou 80 anos de sabedoria e está celebrando a data com um espetáculo 
inédito e um livro biográfico. Muito causos e canções, que fazem parte da carreira 
deste grande artista, com participação especial de Willian Correa. Com realização da 
Opus Promoções, o espetáculo ocorre no dia 12 de agosto, às 21h, no Teatro 
Bradesco. Os ingressos já estão à venda. Confira o serviço completo abaixo. 
 
O encontro que promete dar o que cantar, está diretamente ligado ao lançamento 
do livro “A história de Rolando Boldrin – Sr. Brasil”. A biografia escrita pelos 
jornalistas Willian Correa (diretor de jornalismo da TV Cultura e apresentador do 
Jornal da Cultura) e Ricardo Taira (editor-chefe do Jornal da Cultura), é um trabalho 
primoroso editado pela Contexto, que conta toda a trajetória do garoto nascido em 
São Joaquim da Barra (SP) até o sucesso na cidade grande.  
 



O livro é rico em detalhes, bem ilustrado e traz a história desse grande artista, desde 
a primeira dupla caipira – Boy e Formiga – aos 11 anos de idade em parceira com o 
irmão Leili, de 13, até os dias atuais no programa Sr. Brasil, da TV Cultura. 
 
O mais interessante no show é que Boldrin, com raras exceções, terá um parceiro de 
palco, nada menos que o próprio biógrafo, Willian Correa. Isso mesmo! Willian é 
músico, tendo participado do movimento musical em Minas Gerais, que lançou 
nomes como Pato Fu, Skank e Jota Quest.  
 
Imaginem o jornalista e caipira conversando e cantando velhos e novos sucessos da 
música popular brasileira. O espetáculo vai misturar “causos” da vida e da carreira 
de Rolando Boldrin, com músicas que marcaram esses 80 anos, sendo 70 dedicados 
ao mundo da arte, da descoberta de novos talentos por esse Brasil afora. 
 
A apresentação, com duração de 1h15, vai percorrer várias cidades brasileiras. O 
público terá a oportunidade de rir e se emocionar com esse matuto cheio de 
histórias pra contar.  
 

Links de entrevistas de Rolando Boldrin: 
 

Programa Roda Viva: https://www.youtube.com/watch?v=iC5AOAmSQOY 
 

Rádio Jovem Pan (Programa Morning Show) 
http://jovempanfm.uol.com.br/videos/jp-morning-show/rolando-boldrin-morning-

show-290617.html 
 

Estado de S. Paulo: http://cultura.estadao.com.br/noticias/literatura,biografia-de-
rolando-boldrin-relembra-sua-trajetoria-na-musica-tv-cinema-e-teatro,70001876972 

 
Folha de S. Paulo: http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/51209-lancamento-do-

livro-a-historia-de-rolando-boldrin 
 
SÃO PAULO (SP) 
Dia 12 de agosto 
Sábado, às 21h 
Teatro Bradesco (Rua Palestra Itália, 500 / 3º piso – Bourbon Shopping São Paulo) 
www.teatrobradesco.com.br  
 
 INGRESSOS 

Setor Valor  Meia-Entrada 

Frisa 3º andar R$ 60,00  R$ 30,00 

Frisa 2º andar R$ 70,00  R$ 35,00 

Frisa 1º andar R$ 80,00  R$ 40,00 

Balcão Nobre R$ 80,00  R$ 40,00 

Plateia (O a W) R$ 100,00  R$ 50,00 

Plateia (A a N) R$ 120,00  R$ 60,00 

Camarotes R$ 120,00  R$ 60,00 
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- 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 – Limitado a 100 
ingressos. 
 
* 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. 
- 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  

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


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 
Costábile Salzano Jr – (11) 964.197.206 – imprensa@agenciataga.com.br 

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

