
Sucesso de público, Ney Matogrosso retorna com show Bloco na Rua 
Apresentação acontecem dias 3 e 4 de junho, no Salão de Atos da PUCRS 
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Depois do sucesso absoluto da crítica e do público, que lotou apresentações pelo Brasil e em 
Porto Alegre – foram mais de 4 mil espectadores acompanhando o retorno do artista - no 
ano passado, Bloco na rua, de Ney Matogrosso, retorna aos palcos. O artista se apresenta no 
Salão de Atos da PUCRS, dias 3 e 4 de junho. As vendas já estão abertas na bilheteria do 
Teatro do Bourbon Country e através do site uhuu.com. Os ingressos custam a partir de 
R$95,00 e podem ser adquiridos com 40% de desconto, através do Ingresso Solidário. Mais 
informações no serviço abaixo.   

Foram pouco mais de 5 anos ininterruptos à frente da turnê Atento aos sinais, projeto que 
passou pelos mais diferentes palcos e arrebatou plateias no Brasil e no exterior. Uma 
temporada longa até para os padrões de Ney Matogrosso que, como de costume nos 
últimos anos, testou e amadureceu o repertório antes de lançar CDs e DVD de Atento Aos 
Sinais. 
 
Aos 78 anos, Ney não para. O repertório foi selecionado enquanto Ney excursionava com o 
show anterior e o seu critério não foi o ineditismo: “Não é um show de sucessos meus, mas 

https://www.opuspromocoes.com.br/imprensaProgramacao.php?id=3685&evento=NEY+MATOGROSSO


quis abrir mais para o meu repertório. Dessa vez eu misturei coisas que já gravei com 
repertório de outras pessoas”, pontua Ney. O set list revela a diversidade do repertório: “Eu 
quero é botar meu bloco na rua” (Sergio Sampaio), de onde saiu o título da turnê, “A Maçã” 
(Raul Seixas), “Álcool (Bolero Filosófico)", da trilha original do filme "Tatuagem” (DJ 
Dolores),“O Beco”, gravada por Ney nos final dos anos 80 (Herbert Vianna/Bi Ribeiro) 
e "Mulher Barriguda", do primeiro álbum dos Secos e Molhados, de 1973 (Solano 
Trindade/João Ricardo), são algumas das músicas escolhidas por Ney. 
  
Duas canções foram pinçadas do compacto duplo Ney Matogrosso e Fagner, lançado em 
1975: “Postal do Amor”(Fagner/Fausto Nilo/Ricardo Bezerra) e "Ponta do Lápis” 
(Clodô/Rodger Rogerio). Outros dois clássicos que Ney nunca havia cantado, “Como 2 e 2” 
(Caetano Veloso) e “Feira Moderna”( Beto Guedes/Lô Borges/Fernando Brant), também 
estão no roteiro. 
  
O figurino, sempre aguardado com expectativa em se tratando de um show de Ney 
Matogrosso, foi criado sob medida pelo estilista Lino Villaventura. Luiz Stein assina o 
cenário, composto por projeções, e Juarez Farinon a luz do espetáculo, com supervisão de 
Ney.  A banda afiada é a mesma que o acompanhou nos últimos 5 anos, reunindo Sacha 
Amback (direção musical e teclado), Marcos Suzano e Felipe 
Roseno (percussão), Dunga (baixo), Mauricio Negão (guitarra), Aquiles Moraes(trompete) 
e Everson Moraes (trombone). 
 
 
Classificação: Livre 
Duração: 90 min 
 
  

SERVIÇO 
NEY MATOGROSSO – BLOCO NA RUA 

 
Quarta-feira, 3 de junho, às 21h 
Quinta-feira, 4 de junho, às 21h 

 
Salão de Atos da PUCRS (Av. Ipiranga, 6681 – Partenon, Porto Alegre) 

 
INGRESSOS (Ingresso Solidário – 40% de desconto mediante doação de 1kg de alimento não 

perecível no dia do evento, válido para todos os setores) 
 

Mezanino 
1º Lote 

Meia-Entrada R$95,00 l Ingresso Solidário R$114,00 
2º Lote 

Meia-Entrada R$115,00 l Ingresso Solidário R$138,00 
3º Lote 

Meia-Entrada R$135,00 l Ingresso Solidário R$162,00 
 

Plateia Alta 
1º Lote 

Meia-Entrada R$145,00 l Ingresso Solidário R$174,00 
2º Lote 

Meia-Entrada R$165,00 l Ingresso Solidário R$198,00 



3º Lote 
Meia-Entrada R$185,00 l Ingresso Solidário R$222,00 

 
 
 

Plateia Baixa 
1º Lote 

Meia-Entrada R$195,00 l Ingresso Solidário R$234,00 
2º Lote 

Meia-Entrada R$215,00 l Ingresso Solidário R$258,00 
3º Lote 

Meia-Entrada R$235,00 l Ingresso Solidário R$282,00 
 
 

- 50% de desconto para sócios do Clube do Assinante RBS somente na estreia – limitado a 100 
ingressos; 
- 50% de desconto para titulares dos cartões Zaffari Card e Bourbon Card somente na estreia – 
limitado a 100 ingressos; 
- 40% de desconto Ingresso Solidário – válido para todos os setores para compras na bilheteria e na 
internet mediante doação de 1kg de alimento não perecível no dia do evento; 
- 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 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 
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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 13h às 21h, e domingo e feriado, das 14h às 20h) 
 
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 

 
Apoio Assessoria de Imprensa: 

Letícia Rech – leticia.rech@opusentretenimento.com 
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