THIAGO VENTURA APRESENTA SEU NOVO ESPETÁCULO ‘POKAS’,
NO TEATRO OPUS
Comediante fará três sessões no dia 7 de maio, às 18h, 20h e 22h

Após divertir diversas capitais do País, Thiago Ventura, considerado um dos
maiores comediantes de stand-up do Brasil na atualidade, está de volta a São
Paulo para performances mais do que especiais.
O talentoso humorista acaba de confirmar três sessões (18h, 20h e 22h), no
dia 7 de maio, no palco do Teatro Opus (Shopping Villa-Lobos). Os ingressos
custam a partir de R$ 30 (meia-entrada/estudante) e já estão à venda pelo
site Uhuu.com. Mais informações no serviço abaixo.
Em seu terceiro show solo “Pokas”, Thiago Ventura faz piadas e conta
histórias engraçadas sobre os últimos anos como comediante de stand-up. Fala
de liberdade de expressão, livre-arbítrio, sexualidade, drogas, dogmas e da
vida pessoal, sempre com seu inconfundível estilo da quebrada.
Thiago Ventura
Administrador de empresas e ex-bancário, Thiago Ventura se dedica à
comédia stand-up desde 2010. Desde maio de 2016, o artista está em cartaz
com “Isso é tudo que eu tenho” e “Só Agradece” (shows que geraram dois
DVDs homônimos), e agora está na estrada com o novo show, “Pokas”.
Ventura é fenômeno de público e crítica por onde passa, já participou dos
maiores festivais de comédia do Brasil. Faz parte do elenco dos grupos: 4
Amigos, Comédia ao Vivo e A Culpa é do Cabral, em 2017 e 2018 fez turnê
internacional no Japão, Estados Unidos e Europa (Lisboa, Dublin, Galway,
Amsterdã, Bruxelas, Londres e Paris).

Seus vídeos geram mais de 20.000 compartilhamentos e mais de 2 milhões de
views em pouco mais de 3 dias, e muitos vídeos contam com mais de 50
milhões de visualizações.
Duração: 80 min.
Classificação: Livre
THIAGO VENTURA EM “POKAS”
Dias 7 de maio de 2019
Terça-feira, às 18h, 20h e 22h
Teatro Opus
4º Piso do Shopping Villa-Lobos
Av. das Nações Unidas, 4777 - Alto de Pinheiros - São Paulo, SP.
https://www.teatroopus.com.br
INGRESSOS
Setor

Valor

Plateia Baixa
Plateia Alta
Balcão Nobre

R$ 70,00
R$ 70,00
R$ 60,00

MeiaEntrada
R$ 35,00
R$ 35,00
R$ 30,00

20% Clientes, funcionários e acionistas da Rede MERCURE/ACCOR, limitados a
50 ingressos por sessão, 2 por CPF. Disponibilizado com o código (20MERCURE)
50% Desconto para lojistas do shopping Villa Lobos. Limitado a 100 (cem)
ingressos por sessão, 2 (dois) ingressos por CPF. Disponível na bilheteria do
teatro.
* 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.
CANAIS DE VENDAS OFICIAIS:
Site: www.uhuu.com
Atendimento: falecom@uhuu.com
Bilheteria Teatro Opus 4º Piso do Shopping Villa-Lobos
Av. das Nações Unidas, 4777 - Alto de Pinheiros - São Paulo, SP.
De terça a domingo, das 12h às 20h.
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
Letícia Rech – 51 3235.4509 leticia.rech@opuspromocoes.com.br

