
Após show apoteótico em Salvador, BABY & PEPEU 

levam a turnê de lançamento do álbum ao vivo para 

o Rio de Janeiro e São Paulo 

 

Shows fazem parte do lançamento do álbum Baby & Pepeu ao 

Vivo no Noites Cariocas 

Ingressos já estão à venda! 

 

Foi em solo baiano, atrás do teatro onde Baby encontrou Pepeu pela primeira vez, que os eternos Novos 

Baianos deram a partida na turnê 140 Graus, em um show lotado na Concha Acústica do Teatro 

Castro Alves em Salvador. 

Esse é o primeiro show completo dos dois juntos na história, focado no repertório autoral e registrado no 

álbum Baby e Pepeu Ao Vivo no Noites Cariocas, lançado pela Musickeria e já disponível em todas as 

plataformas de streaming. 

O show, de mais de duas horas, enfileira hits autorais das carreiras de ambos e inclui algumas homenagens 

a grandes ícones da MPB como Dorival Caymmi, Moraes Moreira e Tom Zé, entre outros.  As 12 faixas do 

álbum são o coração do show eletrizante que reúne sucessos como “Masculino e Feminino”, “Deusa do 

Amor”, “Telúrica”, “Mil e Uma Noites”, “Menino do Rio”, “Samba da Minha Terra”, “Tudo Blue”, “A Menina 

Dança”, “Planeta Venus”, “Todo Dia Era Dia de Índio”, “Acabou Chorare” e “Seus Olhos”, entre outros! 

É a primeira vez que os artistas dividem o palco todo o tempo e focam nas canções de suas autorias. 

Apoiados por uma banda de 10 instrumentistas, Baby e Pepeu elevam a temperatura como o nome do 

projeto sugere - “140 graus”, que soma não somente os 70 anos de cada um, mas suas experiências e 

legados musicais. 



O público do Rio de Janeiro verá o show dia 13 de Agosto no Vivo Rio e em seguida será a vez de 

São Paulo, em 3 de Setembro no Tokio Marine Hall. 

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, lançado em todas as plataformas de streaming pela Musickeria, em parceria com o 

selo Noites Cariocas Discos.   

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.   

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 

 

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 
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 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 

SÃO PAULO 

Quando: 03 (sábado) de setembro de 2022, às 22h 
Local: Tokio Marine Hall - Rua Bragança Paulista, 1281 – Chácara Santo Antônio – São Paulo 
Valores:  
 
Camarote R$280,00 

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


Frisa  R$220,00 
Cadeira Alta  R$150,00 
Setor Vip  R$240,00 
Setor 01  R$200,00 
Setor 02  R$150,00 
Setor 03  R$100,00 

Vendas: Site da Eventim ( www.eventim.com.br) e bilheteria do Tokio Marine Hall, de segunda a 
sábado das 12h às 18h; domingos e feriados das 12h às 18h. 
 

Classificação etária: 16 anos  

 

  
  
  
  
  
  
  

 

http://www.eventim.com.br/

