
 
Ticket patrocina volta aos palcos do musical 

“Cazuza – Pro Dia Nascer Feliz” 
Marca reforça o apoio à cultura promovendo a nova temporada do espetáculo, que 

terá apresentações até 3 de novembro 

 

A Ticket, marca de benefícios de refeição e alimentação da Edenred Brasil, é             

patrocinadora do musical Cazuza – Pro Dia Nascer Feliz, em exibição no Teatro             

Procópio Ferreira, em São Paulo. O espetáculo narra a vida de um dos artistas mais               

marcantes da história da música brasileira. Os maiores clássicos do músico, tanto dos             

tempos em que integrava a banda Barão Vermelho quanto de sua carreira solo, estão              

presentes no roteiro do show. 

 

“O fomento à cultura tem um papel fundamental na multiplicação do conhecimento e             

na conexão de pessoas. Apoiar esse espetáculo, que retrata a vida e a carreira de um                

brilhante artista, nos ajuda a ressaltar que cada indivíduo tem força para promover             

mudanças em toda uma sociedade. Engajar as pessoas para a mudança e a inovação              

são aspectos que norteiam nosso negócio todos os dias”, destaca a Diretora de             

Marketing da Ticket, Denise Coelho. 

 

Com autoria de Aloísio de Abreu e direção de João Fonseca, o musical conta a história                

do artista, avançando para os momentos mais importantes de sua vida, como a             

descoberta do teatro e do rock, sua ascensão a cantor e compositor ovacionado pelo              

público, a mudança no estilo da obra e a carreira solo. Durante o show, os paulistanos                

podem conferir ao vivo a execução de clássicos como: Pro dia nascer feliz, Codinome              

Beija-Flor, Bete Balanço, Ideologia, O tempo não para e Exagerado, além de            

composições que Cazuza nunca chegou a gravar, como Malandragem, Poema e Mais            

feliz. 

 

O texto da narrativa é resultado de conversas com pessoas próximas ao artista e de               

ampla pesquisa para a criação da estrutura dramática do espetáculo. A interpretação é             

de Osmar Silveira (Cazuza), Susana Ribeiro (Lucinha Araújo) e Marcelo Várzea (João            

Araújo), e a direção musical, de Daniel Rocha. 
 
 

 
 
 

No Brasil, a Edenred é integrada pelas marcas Ticket®, Ticket LogMD, Accentiv’®, Repom® e Edenred Soluções Pré-Pagas. 



 
Como forma de fomentar o mercado cultural, o patrocínio é realizado por meio de              

incentivo fiscal, via ISS, e reforça os investimentos em produções e atividades culturais             

feitos pela Ticket, que já marcou presença em espetáculos renomados, como o Um             

Dia na Broadway e Elza, o musical. 

 

Serviço: 
Cazuza – Pro Dia Nascer feliz 

Quando: até 3 de novembro de 2019 

Local: Teatro Procópio Ferreira 

Endereço: Rua Augusta, 2673 – São Paulo, SP 

Horário: sexta-feira, às 21h; sábado, às 18h e às 21h30; e domingo, às 18h.  
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