
 
Ministério do Turismo e Uol apresentam 

 

Michel Teló está de volta a São Paulo  
com a quinta temporada do “Bem Sertanejo – O Musical” 

 
Os ingressos já estão à venda para as apresentações no Teatro Bradesco 

 

O sucesso de “Bem Sertanejo – O Musical” está de volta a São Paulo. No final de 
agosto e durante todo os finais de semana de setembro, Michel Teló desembarca 

com grande elenco no Teatro Bradesco. Os ingressos, que custam a partir de R$ 
50,00, já estão à venda. Essa é a terceira vez que o espetáculo volta à capital paulista 
e já passou também pelo Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Campinas, Curitiba, Maringá, 

Goiânia, Ribeirão Preto, Porto Alegre e pelas capitais do Nordeste, além de Belém. 
 

A montagem conta a história da música sertaneja, desde a sua origem caipira, no 
século 17, até os dias mais recentes, e traz no repertório cerca de 56 sucessos de 
nomes consagrados, como Tonico e Tinoco, Sérgio Reis, Almir Sater, Renato Teixeira, 

Chitãozinho e Xororó, Leandro e Leonardo, Zezé Di Camargo e Luciano, Gustavo 
Lima, Henrique e Juliano, Jorge e Mateus, entre outros. O musical é uma verdadeira 

viagem por todas as fases da música sertaneja e pela história do Brasil, mostrando 
as mudanças que o gênero sofreu, acompanhando a saída do homem do campo para 
a cidade grande. A estrutura do musical é gigante. São quatro carretas só para 

transportar cenário e equipamentos, 100 pessoas trabalhando diretamente e mais de 
2000 indiretamente durante toda a turnê. 

 
“O espetáculo é um projeto totalmente diferenciado, um musical teatral caipira que 
por onde tem passado, emociona. Ele traz uma memória afetiva do público que não 

imaginei o quanto era forte”, conta Michel Teló. “Ver a emoção e alegria das pessoas 
vale toda a dedicação e amor que colocamos nesse projeto. Estou animado demais 

em voltar nessa quinta temporada. É um dos projetos que tive mais prazer e honra 
em participar na minha vida. Quem gosta de música sertaneja e caipira tem que 
assistir”, completa. 

 
Para o elenco, além de Michel Teló, o musical conta com os atores Lilian Menezes, 

Alan Rocha, Daniel Carneiro, Gabriel Manita, Leandro Castilho, Luiz Nicolau, Pedro 
Lima, Rodrigo Lima e Sergio Dalcin. 

 
“Bem Sertanejo - O Musical” traz na assinatura do texto e da direção o nome de 
Gustavo Gasparani e de profissionais consagrados no ramo, como Gringo Cardia 

(cenografia), Maneco Quinderé (iluminação), Marcelo Olinto (figurinos), Renato Vieira 
(coreografias), Marcelo Neves (direção musical), Mauricio Detoni (arranjos e 

preparação vocal) e André Piunti (pesquisador musical).  
 
Resumo do roteiro 

“Bem Sertanejo – O Musical” conta a trajetória e a formação da música caipira e da 
cultura interiorana do nosso país de forma poética e não cronológica. A peça propõe 

uma viagem pelos nossos interiores – memórias, infância, descobertas – resgatando, 



assim, o sertão que há em cada um de nós, e ao mesmo tempo, um contato direto 
com as nossas raízes culturais. 

 
Sucesso na TV, nos palcos e no teatro 

O projeto Bem Sertanejo era um sonho antigo de Michel Teló de contar um pouco da 
história da música sertaneja. A primeira etapa foi o quadro no programa “Fantástico”, 
exibido pela TV Globo, em quatro temporadas. Um livro com histórias de bastidores 

e um DVD com cenas que não foram para o ar também foram lançados. O sucesso 
do quadro foi para os palcos e Teló criou o “Bem Sertanejo – O Show”, que foi gravado 

em DVD, e se transformou em uma turnê por todo o Brasil. 
 
E o sonho de Michel Teló também virou um musical. O cantor fez sua estreia como 

ator, em abril de 2017, com o “Bem Sertanejo – O Musical”, depois de muitos dias e 
horas de ensaio. O resultado você pode conferir nessa turnê. 

 
Ficha Técnica 

ELENCO: 

Michel Teló 

Lilian Menezes 

Alan Rocha 

Daniel Carneiro 

Gabriel Manita 

Leandro Castilho 

Luiz Nicolau 

Pedro Lima 

Rodrigo Lima 

Sergio Dalcin 

 

EQUIPE CRIATIVA 

Texto e direção – Gustavo Gasparani  

Direção Musical – Marcelo Alonso Neves 

Arranjos e Preparação vocal – Mauricio Detoni  

Coreografia – Renato Vieira 

Cenografia – Gringo Cardia  

Figurino – Marcelo Olinto  

 

REDES SOCIAIS 

Facebook: https://www.facebook.com/Bem-Sertanejo-O-Musical  

Instagram: @bemsertanejoomusical 

Twitter: https://twitter.com/BemSertanejoMus  

Site: www.bemsertanejomusical.com.br  

 

SERVIÇOS 

 

Ministério do Turismo e Uol apresentam 

Bem Sertanejo - O Musical 

Projeto Dias de Teatro Musical III 

 

Lei Federal de Incentivo à Cultura 

Apresentação: Uol 

https://www.facebook.com/Bem-Sertanejo-O-Musical
https://twitter.com/BemSertanejoMus
http://www.bemsertanejomusical.com.br/


Apoio: PagBank PagSeguro  

Realização: Campo da produção, Brothers e Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, 

Governo Federal - Pátria Amada Brasil 

 

Local: Teatro Bradesco | Rua Palestra Itália, 500 – Loja 263 – 3º piso 

Datas:  

Agosto  

Dias 26 (1 sessão), 27 (2 sessões) e 28 de agosto (2 sessões) 

 

Setembro 

Dias 02 (1 sessão), 03 (2 sessões) e 04 de setembro (2 sessões) 

Dias 08 (1 sessão), 09 (1 sessão), 10 (2 sessões) e 11 de setembro (2 sessões) 

Dias 16 (1 sessão), 17 (2 sessões) e 18 de setembro (2 sessões) 

Dias 23 (1 sessão), 24 (2 sessões) e 25 de setembro (2 sessões) 

 

Horários: 

Quinta-feira e Sexta-feira: 21h 

Sábado: 16h e 21h 

Domingo: 15h e 20h 

 

Preços: 

Plateia A a N | R$ 160,00  

Plateia O a W | R$ 120,00  

Camarotes | R$200 

Frisa 1º andar | R$50 

Frisa 2º andar | R$50 

Balcão Nobre | R$50 

Frisa 3º andar | R$50 

 

Vendas | https://uhuu.com.br  

 

Censura: LIVRE 

Tempo de Duração: 2h30 – com intervalo 

 

 

Ingressos à partir de R$50,00 (Cinquenta Reais) 

 

 

Assessoria de Imprensa | Bem Sertanejo – O Musical 

Perfexx Assessoria | www.perfexx.com.br | Tel: (11) 2306-7092 

Ana Paula Aschenbach | anapaula@perfexx.com.br  

Tânia Barbato | tania@perfexx.com.br  

Gabriela Carvalhal | gabriela@perfexx.com.br 

Ana Prado | ana@perfexx.com.br 

Heitor Ribeiro | heitor@perfexx.com.br 

 

 

Assessoria Teatro Bradesco 

Guilherme Oliveira – (11) 97648-5663 – guilherme@agenciataga.com.br 

Livia Matsumoto - (11) 98557-9713 - livia@agenciataga.com.br  
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