
Thiaguinho apresenta o show “Só Vem” para público gaúcho 

Sucesso absoluto, cantor faz a sua apresentação no Auditório Araújo Vianna, em 

agosto 
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Sinônimo de sucesso e shows lotados, o cantor Thiaguinho retorna a Porto Alegre para um show 
no Auditório Araújo Vianna, dia 30 de agosto. Mais informações sobre o evento podem ser 
encontradas ao final do texto. O cantor está rodando o Brasil com a turnê “Só Vem”, uma 
celebração de seus últimos trabalhos, além de músicas inéditas que foram lançadas pelo 
caminho, como “Domingando”. Com sucessos que não saem da boca do público, o destaque 
fique por conta da faixa de mesmo nome da turnê, com participação de Ludmilla, junto com 
“Ponto Fraco”, sucesso absoluto nas rádios do país. 

Com 17 anos de carreira, o talento e a carisma do artista se tornaram inconfundíveis. Cantor, 
compositor e instrumentista, Thiaguinho é um dos mais versáteis e criativos artistas brasileiros. 
E nem só de samba e pagode vive o cantor. O artista carrega diversos gêneros em sua paleta de 
referências musicais. Com um estilo moderno e diferente, ele transmite em suas composições 
as influências de tudo que ouve, como pop, funk e R&B, criando uma identificação natural tanto 
com o público jovem quanto com o público mais velho. 



Em 2018, Thiaguinho embarcou na sua primeira turnê europeia, passando por Irlanda, França, 
Holanda, Itália e Suíça. O resultado? Uma multidão de fãs estrangeiros, mostrando que a sua 
música é universal. E o ano reservou mais surpresas para os fãs: o lado romântico também 
apareceu, com o single “Acredito no Amor”, música que fala sobre o amor em sua forma mais 
pura, questiona a superficialidade das relações nas redes sociais e propõe mais união. 

Atualmente, o cantor também é o idealizador da festa “Tardezinha”. Com clima descontraído e 
intimista, o evento reúne clássicos do samba e do pagode dos anos 90 e 2000. A festa acabou 
dando origem a dois álbuns de mesmo nome. O segundo cd inspirado na festa foi o álbum mais 
baixado do iTunes, em menos de 12 horas de lançamento. Mais um sucesso absoluto na carreira 
de Thiaguinho.  

Recentemente, o artista lançou seu novo álbum, “AcúsTHico”, com 23 músicas e parcerias com 
Luan Santana, Rael, Ah! Mr. Dan e Atitude 67. Acompanhado de poucos instrumentos, 
Thiaguinho mostra seu desempenho vocal em canções inéditas, novas versões de singles 
próprios e regravações de artistas que admira. O novo trabalho é o resultado da união de quatro 
EPs lançados nas plataformas digitais ao longo do último ano.  

 

PORTO ALEGRE (RS) 
Dia 30 de agosto 
Sexta-feira, às 21h 
Classificação: Livre 
Duração: 90min. 
 
Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685) 
www.auditorioaraujovianna.com.br 
 

INGRESSOS: 

Setor Inteira Meia-Entrada 

Plateia Gold R$250,00 R$125,00 

Plateia Baixa Central R$200,00 R$100,00 

Plateia Baixa Lateral R$180,00 R$90,00 

Plateia Alta Central R$160,00 R$80,00 

Plateia Alta Lateral 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 na estreia – 
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 
**Descontos não cumulativos a demais promoções e/ ou descontos; 
*** Pontos de vendas sujeito à taxa de conveniência; 
**** 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 ao auditório; 
***** 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 

http://www.auditorioaraujovianna.com.br/


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 

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. 

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 12h às 22h, e domingo e feriado, das 14h às 20h)  
No local: somente na data da apresentação, a partir das 16h.  
 
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 
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