
BABY & PEPEU lançam álbum e turnê inéditos 

 

Shows em Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo lançam o álbum 

Baby & Pepeu ao Vivo no Noites Cariocas 

Ingressos para os shows de Salvador e Rio de Janeiro já estão à venda! 

Ouça o novo single do álbum, “Sem Pecado e sem Juízo”, lançado nesta sexta (1/7) 

Confira também o videoclipe de “Masculino e Feminino”! 

 

Pode parecer incrível, mas o Brasil precisou esperar décadas para finalmente ver e ouvir o primeiro show 

completo de Baby do Brasil e Pepeu Gomes juntos. Em 2022, os ícones da música brasileira completam 

70 anos de idade em grande estilo, dando início à turnê 140 graus e lançando o álbum Baby & Pepeu 

ao vivo no Noites Cariocas,  gravado no Morro da Urca no Rio de Janeiro. 

 

A Concha Acústica do Teatro Castro Alves de Salvador, local onde Baby e Pepeu se encontraram pela 

primeira vez na vida, foi o palco escolhido para o pontapé inicial da sequência de shows comemorativos 

que marca esta esperada reunião. Após a estreia da turnê no dia 23 de julho na Bahia, os artistas já têm 

apresentações confirmadas no Rio de Janeiro, dia 13 de agosto no Vivo Rio, e em São Paulo no dia 3 

de setembro no Tokio Marine Hall. Os ingressos para os shows de Salvador e do Rio de Janeiro já estão 

à venda (Confira informações em SERVIÇO abaixo). Para o show de São Paulo, informações em breve 

A turnê, que pretende visitar várias cidades do Brasil, será a oportunidade histórica para os fãs 

presenciarem um encontro de gigantes, finalmente registrado no álbum Baby & Pepeu ao vivo no 

Noites Cariocas, que será lançado em 22 de julho em todas as plataformas de streaming pela 

Musickeria, em parceria com o selo Noites Cariocas Discos.  Nesta sexta-feira (1º de julho), o single 

“Sem Pecado e sem Juízo” chegou ao público, para aquecer o lançamento do álbum. Confira abaixo: 

https://bfan.link/sem-pecado-e-sem-juizo-1 

Em palco ou disco, os eternos Novos Baianos dão um show de energia. À voz inconfundível de Baby e a 

guitarra eletrizante de Pepeu somam-se a uma banda de feras, para juntos desfilarem grandes hits de 

suas carreiras, como “Mil e uma Noites de Amor”, ”Eu também quero beijar”, “Menino do Rio”, “Deusa do 

Amor”, “Sem Pecado e sem Juízo”, ”A Menina dança”, “Tudo Blue” e “Telúrica”, entre muitos outros 

clássicos dessa parceria de sucesso, incluindo a nova versão de “Masculino e Feminino”, que já está sendo 

tocada em rádios de todo Brasil. 

Confira o novo videoclipe de “Masculino e Feminino”: 

https://www.youtube.com/watch?v=xKjHU9cWylU 

Lendas da música popular brasileira, Baby e Pepeu tiveram seis filhos, assinaram grandes canções e 

trilharam carreiras individuais de sucesso. Suas obras, carregadas de poesia, elementos da natureza, 

cenários mágicos e clima de paz & amor, transcenderam o tempo e atravessaram gerações.   

 

https://bfan.link/sem-pecado-e-sem-juizo-1
https://www.youtube.com/watch?v=xKjHU9cWylU


“É um presente estarmos juntos com tudo a que temos direito, álbum, turnê… Tudo isso vem coroar o que 

a gente já fez e apresenta nosso legado. Esse encontro nunca aconteceu antes, quando excursionávamos 

pelo Brasil era cada um com seu show. Agora é a vez de celebrar esse encontro único e feliz!”, diz Baby. 

 

“Esse projeto vai representar muito para nossos fãs e para nossa história familiar. Ele começou no Rock in 

Rio quando o Zé Ricardo, através de meu filho Pedro, convidou a gente para fazer uma participação no 

show da Baby. A partir daí, começou uma relação familiar mais intensa, pois estávamos há mais de 20 anos 

sem trabalhar juntos. E acho que vai ser um reencontro maravilhoso que os fãs vão ganhar de presente: 

um show com muitos hits, abertura de novelas e temas de personagens”, finaliza Pepeu. 

 

Donos de carreiras fantásticas, que somente quem ajudou a escrever a história de nossa música pode 

contar, Pepeu e Baby são como “máquinas do tempo”: ouvi-los  e vê-los em  plena atividade, fazendo o 

que sabem com maestria, é o que podemos chamar de presente para qualquer amante da música 

brasileira. 

 

SERVIÇO 

Baby do Brasil e Pepeu Gomes – Turnê 140 graus 

 

SALVADOR 

Quando: 23 de julho às 19h 

Onde: Concha Acústica do Teatro Castro Alves - Praça Dois de Julho, s/n - Campo Grande, Salvador - BA, 
Valores: R$60,00 (meia) e R$120,00 (inteira) – PLATEIA 

               R$100,00 (meia) e R$200,00 (inteira) – CAMAROTE 

Vendas: Site do SYMPLA (www.sympla.com.br) e bilheteria do TCA (clique aqui para informações de 
funcionamento) em até 12 vezes no cartão 

Classificação etária: 14 anos 

 

RIO DE JANEIRO 

Quando: 13 de agosto às 21 

Onde: Vivo Rio - Avenida Infante Dom Henrique, 85, Rio de Janeiro - Rio de Janeiro 

Valores: Meia / Inteira 

Camarote AA: R$ 130,00 / R$ 260,00 

Camarote A: R$ 120,00 /  R$ 240,00 

Camarote B: R$ 100,00 / R$ 200,00 

Balcão: R$ 65,00 / R$ 130,00 

http://www.sympla.com.br/
http://www.tca.ba.gov.br/oteatro/servicos/bilheteria
http://www.tca.ba.gov.br/oteatro/servicos/bilheteria


Setor Premium: R$ 130,00 / R$ 260,00 

Setor Vip Central: R$ 120,00 / R$ 240,00 

Setor Vip Lateral: R$ 100,00 / R$ 200,00 

Frisa: R$ 90,00 / R$ 180,00 

Setor 01: R$ 80,00 / R$ 160,00 

Setor 02: R$ 70,00 / R$ 140,00 

Setor 03: R$ 60,00 / R$ 120,00 

Setor 04: R$ 50,00 / R$ 100,00 

Vendas:  Site da SYMPLA ( www.sympla.com.br) e pela bilheteria do Vivo Rio que funciona em dias de 
espetáculos das 16h até o início do evento e pelo totem que se encontra no foyer, em dias de shows até o 
fechamento da casa, em até 12 vezes no cartão. 

Classificação etária: 18 anos 

http://www.sympla.com.br/

