“CARNAVAL PALAVRA CANTADA!!!” ANIMA O TEATRO OPUS
EM FEVEREIRO
Atração é voltada para toda a família, com apresentações dinâmicas e
divertidas nos dias 9 e 10 de fevereiro. Ingressos já estão à venda.

Crédito: divulgação. Clique aqui para salvar a imagem em alta resolução.

Uma das épocas mais animadas do ano já está chegando e a garotada está ansiosa
para cair na folia. Para aquecer o público infantil - e adulto - , a dupla Palavra Cantada
apresenta especialmente o show “Carnaval Palavra Cantada!!!” nos dias 9 e 10 de
fevereiro, às 15h, no Teatro Opus (Shopping Villa-Lobos), em São Paulo.
O evento, que faz parte do projeto “Jovens Espectadores”, terá sessões de
audiodescrição e libras. Ingressos já estão à venda pelo site https://uhuu.com, com
valores a partir de R$ 25 (meia/estudante). Mais informações no serviço abaixo.
As três exclamações no nome do show não são à toa! A primeira vem da alegria das
canções de sucesso da dupla Paulo e Sandra que as crianças vão ouvir com arranjos
diferentes. A segunda exclamação vem das novas canções feitas especialmente para
essa data tão comemorada no país. E a terceira exclamação vem da plateia: as
pequenas colombinas e pierrôs, piratas, princesas, cães, leões, esqueletos, bruxas,
unicórnios, chefes de cozinha, mulher-gato, muitos homens-aranhas, que fazem um
show à parte.
“Carnaval Palavra Cantada!!!” estreou em 2008 e já virou tradição nas capitais
brasileiras. Tudo é feito para a família se sentir bem confortável e feliz. Sempre que

possível, as casas de espetáculos são adaptadas para a criação de um salão para que a
criançada brincar à vontade com seus saquinhos de confetes e serpentinas.
O repertório repleto de alegria, ao som de “A Nossa Escola”, “Duelo de Mágicos”,
“Pirata e Princesa”, “Língua do Pê”, “Carnaval das Minhocas” (a-do-ra-mos essa!),
“Carnaval sem Palavras”, “Meus Dedinhos”, entre outros sucessos da banda. São
músicas que apresentam para o universo infantil os ritmos do Carnaval brasileiro, da
marchinha ao frevo, passando pelo caboclinho até o samba.
Os arranjos viajam nos ritmos brasileiros e exploram a percussão como chave da
atenção das crianças, que continuam hipnotizadas e cantando junto cada verso das
antigas e novas canções.
Formado pela dupla de músicos Paulo Tatit e Sandra Peres, o Palavra Cantada surgiu
em 1994, tem mais de 20 discos lançados e centenas de canções famosas como
“Sopa”, “Bolacha de Água e Sal”, “Carnaval das Minhocas”, “Menina Moleca” e tantas
outras, que tem como principal característica aliar poesia, brincadeiras e diversão.
O “Jovens Espectadores” é um projeto da Opus Promoções, com apoio da Lei de
Incentivo à Cultura, que tem como objetivo inserir as crianças e adolescentes no meio
teatral, incentivando o interesse pela arte. As apresentações acontecem no Teatro
Opus em três fins de semana do mês de fevereiro, começando com Beatles Para
Crianças 2 (2 e 3 de fevereiro), seguido de Palavra Cantada (9 e 10 de fevereiro) e de
Zeca Baleiro com o espetáculo inédito “Zoró Zureta” (16 e 17 de fevereiro).
Duração: 70 minutos
Classificação: Livre
CARNAVAL PALAVRA CANTADA!!!
Dias 09 e 10 de fevereiro
Sábado e domingo, às 15h
Teatro OPUS (Av. das Nações Unidas, nº 4777 - Alto de Pinheiros/ 4o piso – Shopping
Villa-Lobos)
www.teatroopus.com.br/
INGRESSOS:
Setor

Inteira

Meia-entrada

Balcão Nobre

R$ 50,00

R$ 25,00

2ª Plateia Alta R$ 50,00

R$ 25,00

1ª Plateia Alta R$ 80,00

R$ 40,00

Plateia Baixa R$ 100,00

R$ 50,00

- 20% de desconto para clientes, funcionários e acionistas da Rede MERCURE/ACCOR,
limitados a 50 ingressos por sessão, dois por CPF.
** 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 meiaentrada 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: 751 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

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 para self.
CANAIS DE VENDAS OFICIAIS:
BILHETERIA OFICIAL – SEM TAXA DE CONVENIÊNCIA
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 CONVENIÊNCIA
Uhuu: www.uhuu.com
Formas de pagamento: Amex, Aura, Diners, dinheiro, Hipercard, Mastercard, Visa e
Visa Electron
Assessoria de Imprensa do Teatro Opus:
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 - mauren.favero@opuspromocoes.com.br

