
THIAGO VENTURA DESEMBARCA NO TEATRO OPUS FREI CANECA PARA APRESENTAÇÕES DE 
SEU NOVO SHOW, MODO EFETIVO 

 
A temporada acontece a partir do dia 3 de fevereiro de 2022   

e segue durante todas as quintas-feiras do mês. 
 

 
Crédito: Juliana Nunes. Para mais fotos, acesse: https://tinyurl.com/bdhtee45 

 
Um dos maiores nomes da comédia stand-up na atualidade volta ao renovado Teatro Opus Frei 
Caneca, localizado dentro do Shopping Frei Caneca, para apresentações do show Modo Efetivo 
durante todo o mês de fevereiro.  Sempre com grande sucesso, recebeu mais de 100 mil pessoas 
durante toda a temporada em sua última passagem por este teatro. 
 
Modo Efetivo é o quarto trabalho solo de Thiago Ventura, que busca, mais uma vez, se 
aproximar da realidade de seu público e fala sobre primeiros relacionamentos amorosos, 
sexualidade e relações cotidianas. 
 
Os ingressos para a temporada de Modo Efetivo já estão à venda e custam entre R$30 e R$80 
nas bilheterias e totens dos Teatros Bradesco e Opus Frei Caneca, além do site uhuu.com. Mais 
informações no serviço. 
 
Sobre Thiago Ventura 
Administrador de empresas e ex-bancário, Thiago Ventura iniciou sua carreira como comediante 
em 2010 e, desde então, se apresentou nos maiores festivais, casas de comédia e teatros do 
Brasil. 
 
Com mais de 4 milhões de inscritos em seu canal de Youtube, seus vídeos alcançam resultados 
surpreendentes. Alguns deles já geraram mais de 20 mil compartilhamentos e cerca de 50 
milhões de views. Nas redes sociais, o humorista também é sucesso, acumulando mais de 6,2 
milhões de seguidores no Instagram. 
 
Thiago é um dos maiores comediantes de stand-up comedy da atualidade. Com sua 
personalidade irreverente, se destacou no cenário da comédia com o estilo "de quebrada" e por 
fazer piada com assuntos do dia a dia e vivências da periferia, fazendo com que milhares de 
pessoas que nunca haviam estado no teatro, pudessem se identificar e rir. 
 

https://tinyurl.com/bdhtee45


Realizou inúmeras turnês nacionais e internacionais com os shows “Isso é Tudo O Que eu 
Tenho”, “Só Agradece” e “Pokas”. Atualmente, está em seu 4º solo de stand-up, “Modo Efetivo”. 
 
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). 
 
Em 2019, fez parte de um grande projeto de comédia internacional da Netflix, o especial de 
stand-up "Comediantes do Mundo”, participou dele ao lado dos comediantes Afonso Padilha e 
Mhel Marrer. Nesse mesmo ano, foi o primeiro comediante de stand-up comedy a ganhar o 
Prêmio de Humor, idealizado por Fábio Porchat, na categoria Melhor Texto com o show solo “Só 
Agradece”. 
 
Em 2020, estreou seu especial de comédia “Pokas”, na Netflix, no dia 02 de julho. Nesse especial 
divertido, fez piada com a vida na quebrada, deixando claro que ações falam mais do que 
palavras. Em São Paulo, o espetáculo ficou em cartaz no ano de 2019 no Teatro Frei Caneca e 
foi assistido por mais de 100 mil pessoas.  
 
Agora, o espetáculo ganha o mundo por meio da Netflix. A apresentação está disponível na 
plataforma e ficou entre os top 10 durante algumas semanas. A gravação aconteceu em 
dezembro de 2019. 
 
Thiago Ventura nas redes sociais: 
https://www.instagram.com/othiagoventura/ 
www.facebook.com/thiagoventurapage 
https://www.youtube.com/thiagosouzapires/ 
 
Teatro Opus Frei Caneca nas redes sociais: 
https://www.instagram.com/teatroopusfreicaneca/ 
https://www.facebook.com/TeatroOpusFreiCaneca 
https://www.instagram.com/opusentretenimento/ 
 

 
 

https://www.instagram.com/othiagoventura/
http://www.facebook.com/thiagoventurapage
https://www.youtube.com/thiagosouzapires/
https://www.instagram.com/teatroopusfreicaneca/
https://www.facebook.com/TeatroOpusFreiCaneca
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SERVIÇO 
“THIAGO VENTURA – MODO EFETIVO” 
 
Teatro Opus Frei Caneca 
Shopping Frei Caneca - R. Frei Caneca, 569 - Consolação, São Paulo - SP, 01307-001 
https://teatroopusfreicaneca.com.br/ 
 
Duração: 70 min. 
Classificação: 16 anos 
Acessibilidade 
Ar-condicionado 
Capacidade: 600 pessoas 
 
Estreia: 3 de fevereiro de 2022 
 
Sessões: 
03/02/2022 - quinta-feira às 21:30 
10/02/2022 - quinta-feira às 21:30 
17/02/2022 - quinta-feira às 21:30 
24/02/2022 - quinta-feira às 21:30 
 
INGRESSOS 
Entre R$30 e R$80,00 
Obs.: Confira legislação vigente para meia-entrada 
 
CANAIS DE VENDAS OFICIAIS: 
 
Uhuu.com – com taxa de serviço 
 
Bilheterias físicas – sem taxa de serviço 
- Teatro Bradesco (Shopping Bourbon)  
- Teatro Opus Frei Caneca (Shopping Frei Caneca - a partir do dia 02/12) 
De segunda a domingo, das 12h às 20h (pausa almoço: 15h às 16h) 
 
Formas de pagamento:  
- Bilheterias dos teatros: dinheiro, cartão de crédito e cartão de débito 
- Site da Uhuu.com e outros pontos de venda oficiais: cartão de crédito 
 
Cartões de créditos aceitos: Visa, Mastercard, Diners, Hipercard, American Express e Elo 
Cartões de débito aceitos: Visa, Mastercard, Diners, Hipercard, American Express e Elo 
 
Estacionamento: 

  2 h  D e m a i s  

E s t a c i o n a m e n t o  R $  1 4 , 0 0  R $  5 , 0 0  

V i p  R $  2 5 , 0 0  R $  6 , 0 0  

M o t o  R $  1 0 , 0 0  R $  5 , 0 0  

 
 

Assessoria de Imprensa - Agência TAGA 
Guilherme Oliveira – (11) 97648-5663 – guilherme@agenciataga.com.br 

https://teatroopusfreicaneca.com.br/

