
STOMDUP RETORNA A PORTO ALEGRE E SÃO PAULO 
Apresentações com realização da Opus, com Tom Cavalcante, ocorrerão no mês de 

setembro no Teatro do Bourbon Country e em dezembro no Teatro Bradesco 
 

 
Clique na imagem para salvar em alta resolução. Crédito: Marcos Rosa 

 
Após o sucesso da temporada do ano passado, que passou pelos teatros administrados pela 
Opus pelo Brasil, com ingressos esgotados em todas as praças, o espetáculo “STOMDUP” de 
Tom Cavalcante volta para novas apresentações em Porto Alegre (29 de setembro, no Teatro 
do Bourbon Country – RS) e São Paulo (07 de dezembro, no Teatro Bradesco – SP). Além dessas 
apresentações, ainda estão na turnê as seguintes cidades: Recife (12 de outubro, no Teatro 
RioMar Recife – PE), Natal (13 de outubro, no Teatro Riachuelo Natal – RN), Fortaleza (14 de 
outubro, no Teatro RioMar Fortaleza – CE), Rio de Janeiro (16 de novembro, no Teatro Bradesco 
Rio – RJ).  Os ingressos já estão à venda. Confira o serviço completo abaixo.   

 
No palco, Tom canta suas perfeitas imitações de grandes nomes da música, entre outras 
surpresas. Cada apresentação tem seus diferenciais, pois Tom trabalha suas crônicas e piadas 
em cima das atualidades do Brasil e do mundo, com uma boa dose de improviso, que ele domina 

https://www.opuspromocoes.com.br/imprensaProgramacao.php?id=3529&evento=STOMDUP


tão bem. As observações do comportamento humano e o olhar atento sobre a política do país 
somam-se às hilariantes imitações de personalidades da televisão e aos personagens originais 
do humorista, como o hilário João Canabrava, O velho contador de causos Sr. Venâncio, a 
petulante doméstica Jarilene. Com licença, obrigada. 
 
Senhoras e senhores divirtam-se! Com vocês Tom Cavalcante. Absolutamente imperdível. 

 
TOM CAVALCANTE 
Um dos maiores humoristas do Brasil, Tom Cavalcante carrega o raríssimo dom de captar a 
essência do comportamento humano de cada indivíduo e traduzi-la com absoluta riqueza de 
detalhes no gestual, no olhar e na reprodução da voz. Entre criações próprias e imitações, já deu 
vida a mais de duzentos personagens. 
 
Sucesso na TV desde 1992 com os programas “Escolinha do Professor Raimundo”, “Sai de Baixo” 
e “Megatom”, na Rede Globo e Show do Tom, na Rede Record. Além disso, estrelou o 
humorístico #Partiushopping e Multi Tom, no Multishow. No cinema, o filme Os Parças tem Tom 
no elenco ao lado de Tirullipa, Whindersson Nunes, Oscar Magrini, Paloma Bernardi entre outros 
artistas. A obra foi escrita por Claudio Torres e tem direção de Halder Gomes. 
  
O talento de Tom Cavalcante é reconhecido pelas maiores premiações do meio artístico 
nacional: 
 
- Troféu Imprensa: cinco vezes vencedor como Melhor Humorista / Programa de Humor; 
- Melhores do Ano / Domingão do Faustão: três vezes eleito Melhor Humorista; 
- Personalidade do Ano / Isto É Gente: Personalidade do Ano na Comunicação 2007; 
- Prêmio Contigo de TV: Melhor Ator Cômico 2009.  
 
"João Canabrava é um dos dez melhores personagens já criados no mundo.” 
Chico Anysio 
 
“Ele é um comediante extraordinário, cheio de carisma.” 
Jô Soares 
 
“Ele não depende do texto nem dos personagens que cria.” 
Luis Fernando Verissimo 
 
"Ele é um monstro, um gênio, um cara que continua se reinventando.” 
Marcelo Tas 
 
“Tom Cavalcante é um fenômeno de imitador.” 
Fernanda Torres 
 
OPUS PROMOÇÕES 
Há 42 anos a Opus Promoções leva entretenimento para o público brasileiro. Consagrada entre 
público e artistas pela qualidade e diversidade de sua programação, com sede em Porto 
Alegre/RS, administra nove casas de espetáculos pelo Brasil.  Situadas nas regiões Sul, Nordeste 
e Sudeste, são elas: Teatro Bradesco (São Paulo/SP), Teatro Opus (São Paulo/SP), Teatro 
Bradesco Rio (Rio de Janeiro/RJ), Teatro do Bourbon Country (Porto Alegre/RS), Auditório Araújo 
Vianna (Porto Alegre/RS), Teatro Feevale (Novo Hamburgo/RS), Teatro Riachuelo (Natal/RN), 
Teatro RioMar Recife (Recife/PE) e Teatro RioMar Fortaleza (Fortaleza/CE). Com produções 
próprias e parcerias internacionais como O Frenético Dancin' Days, Natal Mágico, Circo Turma 
da Mônica, Disney On Ice e Monster Jam, realizações superiores a marca de 1400 eventos ao 



ano, ao longo desta trajetória, protagoniza no cenário cultural e compartilha com renomados 
produtores e classe artística o amor e a crença nas mais diversas manifestações artísticas. 
 
Duração: 100 min. 
Classificação: 14 anos 
 
PORTO ALEGRE (RS) 
Dia 29 de setembro 
Sábado, 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 

Banco extra de Mezanino R$ 90,00  R$ 45,00 

Galeria Mezanino R$ 90,00  R$ 45,00 

Mezanino R$ 90,00  R$ 45,00 

Galeria Alta R$ 90,00  R$ 45,00 

Plateia Alta R$ 110,00  R$ 55,00 

Plateia Baixa R$ 130,00  R$ 65,00 

Camarotes R$ 150,00  R$ 75,00 

 
- 50% de desconto para sócios do Clube do Assinante RBS somente na estreia – limitado a 100 
ingressos e vendas apenas na bilheteria;  
- 50% de desconto para titulares dos cartões Zaffari Card e Bourbon Card, somente para 
estreia, adquiridos apenas na bilheteria – 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 

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


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 serviço):  
Site: www.uhuu.com   
Atendimento: falecom@uhuu.com 
 
CANAIS DE VENDAS OFICIAIS (sem taxa de serviço):  
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)  
 
Formas de pagamento: 
Internet: Visa, Master, Diners, Hiper, Elo, American. 
Bilheteria: Dinheiro, Visa, Master, Diners, Hiper, Elo, American e Banricompras (débito).  
 
 

Assessoria de Imprensa no RS: 
Cátia Tedesco – 51 98181.2000 catia@agenciacigana.com 

 
SÃO PAULO (SP) 
Dia 07 de dezembro 
Sexta-feira, às 21h 
Teatro Bradesco (Rua Palestra Itália, 500 / 3º piso – Bourbon Shopping São Paulo) 
www.teatrobradesco.com.br  
 
 INGRESSOS 

Setor Valor  Meia-Entrada 

Frisas R$ 90,00  R$ 45,00 

Balcão Nobre R$ 120,00  R$ 60,00 

Plateia  R$ 140,00  R$ 70,00 

Camarote Prime R$ 150,00  R$ 75,00 

 
- 50% de desconto para Clientes Bradesco e Next com guichê exclusivo na bilheteria do Teatro. 
Desconto limitado a quatro ingressos por sessão para titulares dos cartões de crédito, débito e 
múltiplo (exceto cartão pessoa jurídica Bradescard). Limitado a quatro ingressos por sessão 
para o titular e cota de 240 ingressos por sessão; 

http://www.uhuu.com/
mailto:falecom@uhuu.com
mailto:catia@agenciacigana.com
http://www.teatrobradesco.com.br/


- 40% de desconto para Cartões Zaffari Card e Bourbon Card somente na estreia, limitado a 
100 ingressos na compra de até dois ingressos por titular do cartão. Vendas apenas na 
bilheteria do teatro; 
- 20% de desconto para clientes, funcionários e acionistas da Rede MERCURE/ACCOR, 
limitados a 50 ingressos por sessão, duas unidades por CPF, mediante apresentação de código 
promocional. 
 
* 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  
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:  

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


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:  
Site: www.uhuu.com   
Atendimento: falecom@uhuu.com 
 
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: 
Guilherme Oliveira – (11) 97648-5663 – guilherme@agenciataga.com.br   
Costábile Salzano Jr – (11) 964.197.206 – imprensa@agenciataga.com.br  

--- 
Apoio de assessoria de imprensa: 

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