
 

MAURÍCIO MANIERI GRAVA DVD COM 

CONVIDADOS ESPECIAIS NO TEATRO BRADESCO  
A gravação ocorrerá no dia 12 de novembro e contará com Daniel, 

Alexandre Pires, Melim, Jon Secada e uma parceria surpresa. No repertório 

sucessos internacionais e releituras de clássicos do universo pop e 

romântico 

 

 
Crédito: Divulgação 

 

Maurício Manieri estará no Teatro Bradesco para a gravação do DVD do show Classics, dia 12 

de novembro, às 21h. Após um ano e meio de apresentações com ingressos esgotados pelo 

Brasil, o projeto ganha versão em DVD e contará com participações especiais de Daniel, 

Alexandre Pires, Jon Secada e Melim.  Entre os preparativos, uma surpresa especialmente 

preparada para a ocasião: o anúncio de uma parceria em duas canções com uma das maiores e 

mais importantes vozes femininas brasileiras. 

 

No repertório envolvente, Manieri apresenta novos arranjos para clássicos como Easy (Lionel 

Ritchie); Never Gonna Give You Up (Rick Astley); Classic (Adrian Gruvitz) entre outras. O setlist 

https://www.teatrobradesco.com.br/imprensaProgramacao.php


 

conta ainda com os maiores sucessos que marcaram uma geração, entre elas a dançante Minha 

Menina e as românticas Bem Querer, Pensando em Você e Primavera. Os ingressos já estão à 

venda e podem ser adquiridos no site da Uhuu e nos pontos de venda físicos. Confira o serviço 

completo abaixo.  

 

A Direção Artística e a Concepção do show serão assinadas por Marcelo Monegal, Juliano 

Carvalho e Matheus Possebon. Baseado em grandes espetáculos realizados ao redor do mundo, 

Classics promete ser uma superprodução de luz, som e imagens. “Grandiosidade é a palavra que 

nos norteia nesse projeto. Vamos rodar o Brasil com esse show no próximo ano e surpreender 

o público brasileiro”, assegura Possebon. 

 

O figurino promete elementos de elegância e descontração, que contemplam tanto as músicas 

românticas como as dançantes. “Estamos escolhendo cada detalhe com muito carinho para os 

fãs que nos acompanham”, celebra Manieri. “Vai ser um marco em minha carreira, coroando 

assim um ano e meio de grande sucesso com a gravação deste DVD e a participação de artistas 

maravilhosos! ”, comemora o cantor. Manieri promete fazer o público dançar, se emocionar e 

se surpreender em uma noite inesquecível. 

 

Além de um piano de cauda, Manieri estará acompanhado por uma orquestra composta por 

mais de 20 músicos. Serão alguns instrumentos de cordas como violinos, violas, baixo, cellos, 

além de uma banda composta por teclado, guitarra, baixo e bateria. A preparação está intensa 

para entregar uma grande execução aos fãs do artista.  

 

FICHA TÉCNICA 

Direção Artística e Concepção: Juliano Carvalho, Marcelo Monegal e Matheus Possebon 

Bateria e Produção Musical: Cassio Letona 

Músicos: 

Contrabaixo: Caio Maurente 

Guitarra/violão 1: Fabio Teixeira 

Guitarra/violão 2: Adriano Sperandir 

Piano/teclado: Cristian Sperandir 

Percussão: Bruno Coelho 

Violinos: 

Luciano dos Reis 

Paula Thaís Brunelli Ramos Lopes 

Cíntia Nunes Leite de Camargo 

Iris Fritzen Andrade 

Wassi Carneiro Moreira 

Ana Paula Dias Bueno 

Violas 

Ana Caroline de Lucena Uchôa Durbano 

Priscila Moreira Beluchi 

Daniele Benedecte Denny 

Cellos 

Camila Hessel Sotero 

https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/mauricio-manieri-gravacao-dvd-8609


 

Mayara Alencar Lopes 

Baixo 

Rafael Rodrigues da Silva 

Backing vocal 

Joe Prates 

Patrícia 

Kênia Vizeu 

Joe Prates 

Márcio Cruz 

 

INSTAGRAM: @mauriciomanieri 

FACEBOOK: mauriciomanierioficial 

SITE OFICIAL: mauriciomanieri.com.br 

 

Classificação: Livre 
Duração: 90min. aproximadamente 
 

SERVIÇO: 
Dia 12 de novembro 
Terça-feira, às 21h 
Teatro Bradesco (Rua Palestra Itália, 500 – Bourbon Shopping São Paulo – Perdizes) 
www.teatrobradesco.com.br  
 

INGRESSOS (1º lote) 

Setor Inteira Meia-Entrada 

Frisa 3º andar R$ 140,00 R$ 70,00 

Frisa 2º andar  R$ 160,00 R$ 80,00 

Frisa 1º andar R$ 180,00 R$ 90,00 

Balcão Nobre R$ 200,00 R$ 100,00 

Camarotes R$ 200,00 R$ 100,00 

Plateia (O a W) R$ 240,00 R$ 120,00 

Plateia (A a N) R$ 260,00 R$ 130,00 

 
- 50% de desconto para clientes Bradesco e Next em guichê exclusivo na bilheteria do Teatro. 
Válido para pagamentos com os cartões de crédito e débito Bradesco na compra de até 04 
ingressos por sessão e por titular do cartão. Desconto limitado a 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.  
** 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. 

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


 

- 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: 1.439 lugares 
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 

  

Valet 

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


 

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: Teatro Bradesco Rua Palestra Itália, 500 / 3º piso - Bourbon Shopping São Paulo - 

Perdizes 

Horário de funcionamento da bilheteria do Teatro: domingo a quinta-feira (12h às 20h) e sexta 

e sábado (12h às 2h). 

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 do Teatro Bradesco: 

Guilherme Oliveira – (11) 97648.5663 – guilherme@agenciataga.com.br 

Costábile Salzano Jr– (11) 964.197.206 – imprensa2@agenciataga.com.br 

 
Apoio de assessoria de imprensa: 

Mauren Favero – 51 99857-1770 / 51 3235-4509 mauren.favero@opuspromocoes.com.br 
Letícia Rech – 51 3235-4509 leticia.rech@opuspromocoes.com.br 

 

http://bit.ly/DrexlerSP
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