
Super Junior no Brasil! 
 

Uma das mais populares bandas do K-POP mundial confirma 

passagem pelo país em fevereiro de 2023 

 

 
 

Considerada uma das maiores boy bands do mundo, grupo sul-

coreano confirma a vinda de sua nova turnê ao Brasil, para show 

único no Espaço Unimed, em São Paulo, no dia 09 de fevereiro 

 

 

Ingressos estarão disponíveis a partir de 05 de dezembro em Eventim.com.br 
 

 

Considerado um dos principais nomes do K-Pop mundial e um dos principais produtos de 

exportação da onda musical sul coreana que tem varrido o mundo, o grupo Super Junior 

está de passagem marcada para voltar ao Brasil. No dia 09 de fevereiro de 2023 eles 

fazem uma apresentação única de sua nova turnê no Espaço Unimed, em São Paulo. Os 

ingressos estarão disponíveis a partir do dia 05 de dezembro às 10h em 

Eventim.com.br/super-junior. 

 



Também conhecido como SJ or SuJu, o grupo possui hoje nove membros ativos - Leeteuk, 

Heechul, Yesung, Shindong, Donghae, Eunhyuk, Siwon, Ryeowook e Kyuhyun - 

adquiriu reconhecimento internacional em 2005 e foi o artista de K-pop mais vendido no 

mundo por quatro anos consecutivos, ganhou 13 prêmios musicais do Mnet Asian Music 

Awards, dezenove do Golden Disc Awards e foi o segundo grupo musical a ganhar o prêmio 

de Artista Favorito da Coreia no MTV Asia Awards. 

 

Em 2012, foi indicado ao prêmio de Melhor Artista Asiático no MTV Europe Music Awards.  

Além disso, venceu os prêmios de "Artista Internacional" e "Melhor Fandom" no Teen Choice 

Awards de 2015. 

 

No último dia 28 de novembro, o Super Junior lançou o primeiro conjunto de imagens 

teaser natalinas para seu 11º álbum de estúdio The Road: Celebration Vol.2. Este 

lançamento segue o mais recente trabalho da banda, lançado em julho, The Road: Keep on 

Going”, que chegou junto com a faixa-título “Mango”. 

  

A apresentação do Super Junior é mais uma realização da 30E – Thirty Entertainment e 

ingressos estão disponíveis a partir do próximo dia 5 de dezembro às 10h, em 

Eventim.com.br. Mais detalhes em SERVIÇO abaixo.  

 

A BANDA – Uma biografia 

 

Desde sua estreia em 2005, o Super Junior ganhou reconhecimento internacional não apenas 

na Ásia, mas em todo o mundo, incluindo países da América do Norte, do Sul e Central, bem 

como da Europa e do Oriente Médio. Eles se destacam como um dos principais integrantes 

da onda coreana que varreu o mundo, com reputação de artistas talentosos, chamando a 

atenção por sua versatilidade como cantores, compositores e rappers, atores conceituados, 

apresentadores de programas de TV, comediantes e modelos. 

 

O SUPER JUNIOR se tornou um fenômeno nacional no começo do milênio, conquistando 

vários prêmios de música e também provou seu valor internacionalmente, alcançando o 

primeiro lugar no site de música taiwanês KKBOX por 200 semanas consecutivas. Até o 

momento, o grupo lançou mais de 30 álbuns na Coréia e no Japão, incluindo seu LP de maior 

sucesso Sorry, Sorry, junto com os favoritos dos fãs Mr. Simple e Sexy, Free and Single. 

 

Além disso, o grupo provou seu poder de permanência, realizando uma grande turnê 

chamada “Super Show”, que teve mais de 140 apresentações ao redor do mundo, incluindo 

países da Ásia, Europa e Américas, com uma audiência que chegou a milhões de 

espectadores em vários continentes. 

 

O Super Junior comemorou seu 15º aniversário em novembro de 2020, com o lançamento 

de seu single digital “The Melody”, seguido de seu 10º álbum The Renaissance, que recebeu 

uma resposta explosiva em todo o mundo. O single “House Party” se tornou um grande 

sucesso por sua mensagem positiva de esperança de permanecer forte durante a pandemia 



em andamento. O álbum alcançou o primeiro lugar nas paradas do iTunes Top Album em 23 

países e liderou as paradas chinesas, mais uma vez mostrando a longevidade de sua carreira 

e a proeminente presença internacional ao longo dos anos. 

 

 

SERVIÇO 

 

Data: 09/02/2022 

Local: Espaço Unimed 

Endereço: Rua Tagipuru, 795, São Paulo - SP 

Horário da Apresentação: 19h00 

Abertura da Casa: 18h00 

Classificação etária: 14 anos. Menores de 14 anos somente acompanhados dos pais ou de 

um responsável legal. 

  

Setores e preços: 

Pista Platinum – R$ 690,00 (inteira) | R$ 345,00 (meia-entrada) 

Pista – R$ 350,00 (inteira) | R$ 175,00 (meia-entrada) 

Camarote A/B – R$ 790,00 (inteira) | R$ 395,00 (meia-entrada) 

Mezanino – R$ 790,00 (inteira | R$ 395,00 (meia-entrada) 

Pista Platinum + Pacote VIP – R$ 1.480,00 (inteira | R$ 1.135,00 (meia-entrada) 

 

  

  

*A Eventim e a promotora não se responsabilizam por compras efetuadas em canais não 

oficiais. 

 

BILHETERIA OFICIAL - SEM TAXA DE SERVIÇO - MEDIANTE DISPONIBILIDADE 

Espaço Unimed 

Rua Tagipuru, 795 - Barra Funda São Paulo/ SP 

Horário de funcionamento: de terça à sábado, das 10h às 17h - exceto feriados | Em dias de 

eventos: das 10h até a hora do evento 


