
Thiaguinho sobe ao palco do Teatro Bradesco SP, no dia 09 de abril, com 
sua nova turnê “acúsTHica” 

 
 

Além dos sucessos de sua carreira, fazem parte do repertório músicas de 
Djavan, Roberto Carlos, Chitãozinho e Xororó, Lulu Santos, entre outros. 

Ingressos já estão à venda 
 

Thiaguinho não para de inovar! Com passagens pelas principais cidades do 

Brasil com as turnês “Tardezinha”, em que canta sucessos do pagode dos anos 

90, e “Só Vem”, com músicas de seu último álbum de inéditas, o artista dá mais 

um passo em sua carreira. O cantor promete rodar o país com a nova turnê 

“Thiaguinho Acústhico”. Dividindo o palco com apenas cinco músicos, que 

tocam piano, violão, baixo, ukulele e percussão, o artista solta a voz em um 

show totalmente acústico. O formato, que teve início no Rio em  2018, chega à 

São Paulo no dia 9 de abril com apresentação única no consagrado Teatro 

Bradesco. 

 

Os ingressos custam a partir de R$ 40 e já estão à venda pelo site 

https://teatrobradescosp.uhuu.com. Mais informações no serviço abaixo. 

O repertório da turnê “acúsTHica” foi cuidadosamente definida por Thiaguinho 

e inclui releituras de seus maiores sucessos neste formato, além de músicas de 

artistas que ele admira. Não poderiam ficar de fora clássicos como “Caraca, 

Muleke”, “Desencana”, “Sou o Cara Para Você”, “Energia Surreal” e “Ponto 

Fraco”. Canções de Djavan, Roberto Carlos, Lulu Santos, Chitãozinho e 

Xororó, Natiruts, Jota Quest, Onze:20 e Armandinho prometem complementar 

o setlist que será bem eclético. 

 

Thiaguinho lançou 3 EPs “acúsTHicos”, totalizando 18 músicas. Neste projeto, 

o artista apresenta novas versões de canções conhecidas do grande público, 

regravações de singles próprios, além de músicas inéditas em parceria com 

grandes nomes da música brasileira. O feedback positivo fez com que o cantor 

decidisse dar continuidade ao trabalho. 

“Pensei em trazer ao público versões acústicas das minhas músicas e de 

algumas outras que são especiais para mim. A aceitação do público foi tão 

grande que resolvemos expandir agora com a turnê. A intenção é passar uma 
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vibe mais tranquila, transmitir ainda mais o sentimento que está por trás de 

cada canção. O objetivo é curtir e relaxar”, conta o artista. 

 
SERVIÇO SÃO PAULO 
Dia 9 de abril de 2019 
Terça-feira, às 21h 
Teatro Bradesco  (Rua Palestra Itália, 500 – Bourbon Shopping São Paulo  – Perdizes) 
www.teatrobradesco.com.br 
 
INGRESSOS 

Setor Valor Meia-Entrada 

Frisas 3º Andar R$ 80,00 R$40,00 

Frisas 2º Andar R$100,00 R$50,00 

Frisas 1º Andar R$120,00 R$60,00 

Balcão Nobre R$100,00 R$50,00 

Plateia de A a N R$180,00 R$90,00 

Plateia de O a W R$150,00 R$75,00 

Camarote R$150,00 R$75,00 

  
- 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, 
débito e múltiplo (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 usuário dos Cartões Zaffari Card e Bourbon Card, na compra de até 2 
ingressos por titular do cartão, limitado a 100 ingressos por sessão. Válido para compras online 
através do número do cartão ou pela bilheteria.  
 
- 20% de desconto para Clientes, funcionários e acionistas da Rede MERCURE/ACCOR, 
limitados a 50 ingressos por sessão, na compra de até 2 ingressos por CPF. Para compras na 

bilheteria ou online informar o código promocional.  
  
** 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 
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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: 719 pessoas 
Acesso para deficientes 
  
Estacionamento: 
  
Self 
   

Período Valor 

Até 2h R$13,00 

2h a 3h R$16,00 

3h a 4h R$19,00 

4h a 5h R$22,00 

5h a 6h R$28,00 

6h a 7h R$34,00 

Demais horas R$3,00 

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


  
Valet 
   

Período Valor 

Até 1h R$18,00 

Demais horas R$12,00 

  
Horário de funcionamento: 
Segunda a sexta: 10h às 22h (ou até o final do espetáculo) 
Domingos e feriados: 10h às 22h (ou até o final do espetáculo) 
  
Formas de pagamento: dinheiro e cartões de crédito e débito informadas no local de 
pagamento. Taxa de perda do cartão de estacionamento, será cobrado valor de 
estadia/ pernoite, conforme horas descritas nas tabelas. Tempo de tolerância de 15 
minutos somente para self 
  
CANAIS DE VENDAS OFICIAIS: 
  
BILHETERIA OFICIAL – SEM TAXA DE SERVIÇO 
Local: Foyer do Teatro Opus - 4º andar - Shopping Villa-Lobos 
Av. das Nações Unidas, 4777 - Alto de Pinheiros - São Paulo, SP. 
De terça a domingo, das 12h às 20h 
  
A Bilheteria do Teatro, no terraço do Shopping Villa-Lobos, abre somente em dias de 
espetáculos, a partir das 14h. 
  
OUTROS PONTOS DE VENDA - COM TAXA DE SERVIÇO 
Site: www.uhuu.com 
Formas de pagamento: Amex, Aura, Diners, dinheiro, Hipercard, Mastercard, Visa e 
Visa Electron 

 
 
 

Assessoria de imprensa Thiaguinho: 

 
Paulo Pimenta – paulo@mattonicomunicacao.com  

Bruno Dias - bruno@mattonicomunicacao.com  
Laura Alonso – laura.alonso@mattonicomunicacao.com  

Beatriz Pestana - beatriz@mattonicomunicacao.com  
www.mattonicomunicacao.com 

 

Assessoria de Imprensa Teatro Bradesco 
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Guilherme Oliveira – (11) 97648-5663 – guilherme@agenciataga.com.br 

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

 
Assessoria de Imprensa Apoio 

 
Mauren Favero - (51) 99857.1770 / 

3235.4509  mauren.favero@opuspromocoes.com.br 
Letícia Rech – (51) 3235.4509  leticia.rech@opuspromocoes.com.br 


