
DR. AUGUSTO CURY VEM A PORTO ALEGRE COM PALESTRA SOBRE A 
GESTÃO DA EMOÇÃO COMO FATOR DE SUCESSO 

 
O psiquiatra, pesquisador e escritor, reconhecido como o autor mais lido da última década, 

falará com o público em apresentação no Teatro do Bourbon Country, dia 15 de março 
 

 
Clique na imagem para baixar em alta resolução. Crédito: Divulgação 

Mais fotos em www.opuspromocoes.com.br 
 

 
Em 25 anos de carreira, atuando como psiquiatra e escritor, o Dr. Augusto Cury alcançou 
reconhecimento nacional e internacional, tornando-se o autor mais lido da última década de 
acordo com o jornal Folha de S. Paulo e a revista Veja. O pesquisador, que também ganhou 
notoriedade pela qualidade de suas conferências, vem a Porto Alegre falar sobre a gestão da 
emoção como fator de sucesso. Com realização da Opus Promoções, o médico fará palestra 
dia 15 de março, às 21h, no Teatro do Bourbon Country. Os ingressos começam a ser 
vendidos nesta quinta-feira, dia 11 de fevereiro. Confira o serviço completo abaixo. 
 
Na apresentação, o público entenderá como funciona a mente humana para ser capaz de 
desacelerar o pensamento e resgatar a qualidade de vida. Segundo Cury, sem gestão da 
emoção, nos tornamos miseráveis. Profissionais competentes sabotam sua eficiência, pais e 
professores se convertem em péssimos educadores, amantes implodem seus romances, 
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jovens destroem seu futuro. O médico mostra que estamos esgotando a nossa mente ao 
ruminar perdas e mágoas, ao sofrer pelo futuro, ao nos preocupar demasiadamente com a 
opinião das pessoas e ao ter a necessidade neurótica de mudar os outros, além de cobrar 
demais de nós e de quem está ao nosso redor. Para o pesquisador, ao agir assim, podemos 
ser ótimos para a empresa em que trabalhamos, mas nos tornamos carrascos de nosso 
cérebro. 
 
Com livros publicados em mais de 60 países e mais de 20 milhões de exemplares vendidos 
somente em território brasileiro, Augusto Cury já recebeu o prêmio de melhor ficção do ano 
da Academia Chinesa de Literatura em 2009, pelo livro O Vendedor de Sonhos, que ainda 
será lançado como filme nos cinemas. O psicoterapeuta é autor da teoria da Inteligência 
Multifocal, que analisa o processo de construção dos pensamentos, sendo um dos poucos 
pensadores vivos a ter seu trabalho estudado em cursos de mestrado e doutorado nos 
Estados Unidos, Europa e Brasil. Sua pesquisa também tem sido objeto de pós-graduação 
Lato sensu em diversas áreas das ciências humanas, como Psicologia Multifocal e Gestão de 
Pessoas, Psicologia Multifocal e Educação. 
 
Cury já foi conferencista no 13º Congresso Internacional sobre Intolerância e Discriminação 
na Universidade BYU, nos Estados Unidos. É doutor Honoris causa pela UNIFIL (Centro 
Universitário Filadélfia, em Londrina) e membro de honra da Academia de Sobredotados do 
Instituto da Inteligência, da cidade do Porto, em Portugal. 
 
Realização: Opus Promoções 

 
 
Classificação etária: 14 anos 
Duração: 80 minutos 

Pedidos de credenciamento de imprensa deverão ser enviados até o dia 11 de março para o 
e-mail imprensa@agenciacigana.com com nome, função e RG dos profissionais que desejam 
fazer a cobertura e uma breve descrição da pauta a ser realizada. O pedido não caracteriza 
credenciamento automático. É necessária a confirmação por e-mail da Agência Cigana. 

SERVIÇO 
AUGUSTO CURY COM A PALESTRA GESTÃO DA EMOÇÃO COMO FATOR DE SUCESSO 
Dia 15 de março 
Terça, às 21h 
Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80 / 2º andar – Shopping Bourbon Country) 
www.teatrodobourboncountry.com.br 

 
INGRESSOS 

Setor Valor 

Galeria Alta R$ 90,00 

Mezanino R$ 90,00 

Plateia Alta  R$ 130,00 

Plateia Baixa R$ 130,00 

Camarote R$ 130,00 

 

- 50% de desconto para sócios (titulares) do Clube do Assinante RBS – limitado a 100 
ingressos; 
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- 50% de desconto para titulares dos cartões Zaffari Card e Bourbon Card, adquiridos 
somente na bilheteria do Teatro do Bourbon Country – limitado a 100 ingressos;  
- 50% de desconto para titulares do Cartão Alelo Cultura, na compra de um ingresso, 
pago com o Cartão Alelo Cultura (vale-cultura), adquirido somente na bilheteria do 
Teatro do Bourbon Country – limitado a 100 ingressos; 
- 10% de desconto para titulares do Cartão Alelo Cultura, na compra de um ingresso, 
pago com o Cartão Alelo Cultura (vale-cultura), adquirido somente na bilheteria do 
Teatro do Bourbon Country; 
- 10% de desconto para titulares dos cartões Zaffari Card e Bourbon Card nos demais 
ingressos; 
- 10% de desconto para sócios (titulares) do Clube do Assinante RBS nos demais 
ingressos. 
 
* Crianças até 24 meses que fiquem sentadas no colo dos pais não pagam;  
** Política de venda de ingressos com desconto: as compras poderão ser realizadas 
nos canais de vendas oficiais físicos, mediante apresentação de documentos que 
comprovem a condição de beneficiário. Nas compras realizadas pelo site e/ou call 
center, a comprovação deverá ser feita no ato da retirada do ingresso na bilheteria e 
no acesso à casa de espetáculo; 
*** A lei da meia-entrada mudou: agora o benefício é destinado a 40% dos ingressos 
disponíveis para venda por apresentação. Veja abaixo quem têm direito a meia-entrada e os 
tipos de comprovações oficiais no Rio Grande do Sul: 
- IDOSOS (com idade igual ou superior a 60 anos) mediante apresentação de documento de 
identidade oficial com foto. 
- ESTUDANTES mediante apresentação da Carteira de Identificação Estudantil (CIE) 
nacionalmente padronizada, em modelo único, emitida pela ANPG, UNE, UBES ou entidades 
filiadas. Mais informações: www.documentodoestudante.com.br  
- PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E ACOMPANHANTES mediante apresentação do cartão de 
Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social da Pessoa com Deficiência ou de 
documento emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que ateste a 
aposentadoria de acordo com os critérios estabelecidos na Lei Complementar nº 142, de 8 
de maio de 2013. No momento de apresentação, esses documentos deverão estar 
acompanhados de documento de identidade oficial com foto. 
- JOVENS PERTENCENTES A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA (com idades entre 15 e 29 anos) 
mediante apresentação da Carteira de Identidade Jovem que será emitida pela Secretaria 
Nacional de Juventude a partir de 31 de março de 2016, acompanhada de documento de 
identidade oficial com foto. 
- JOVENS COM ATÉ 15 ANOS mediante apresentação de documento de identidade oficial 
com foto. 
- APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS DO INSS (que recebem até três salários mínimos) 
mediante apresentação de documento fornecido pela Federação dos Aposentados e 
Pensionistas do RS ou outras Associações de Classe devidamente registradas ou filiadas. 
Válido somente para espetáculos no Teatro do Bourbon Country e Auditório Araújo Vianna. 
- DOADORES REGULARES DE SANGUE mediante apresentação de documento oficial válido, 
expedido pelos hemocentros e bancos de sangue. São considerados doadores regulares a 
mulher que se submete à coleta pelo menos duas vezes ao ano, e o homem que se submete 
à coleta três vezes ao ano. 

http://www.documentodoestudante.com.br/


****Caso os documentos necessários não sejam apresentados ou não comprovem a 
condição do beneficiário no momento da compra e retirada dos ingressos ou acesso ao 

teatro, será exigido o pagamento do complemento do valor do ingresso. 
*****Descontos não cumulativos a demais promoções e/ ou descontos. 
 
CANAIS DE VENDAS OFICIAIS (sujeito à taxa de conveniência):  
Site: www.ingressorapido.com.br 
Call Center: 4003-1212 (de segunda a sábado, das 9h às 21h, e domingos, das 12h às 18h)  
Agência Brocker Turismo: Av. das Hortênsias, 1845 – Gramado (de segunda a sábado, das 9h 
às 18h30min, e feriados das 10h às 15h).  
Rua Coberta, Campus II, Universidade Feevale: Novo Hamburgo (de segunda a sexta, das 
13h às 21h, e sábado, das 9h às 14h). Mais informações pelo telefone 3271-1208  
Bourbon Shopping Novo Hamburgo: Av. Nações Unidas, 2001 – 2º Piso / Centro de Novo 
Hamburgo (de segunda a sábado, das 13h às 21h).  
 
CANAIS DE VENDAS OFICIAIS (sem taxa de conveniência):  
Bilheteria do Teatro do Bourbon Country: Av. Túlio de Rose, nº 80 / 2º andar (de segunda a 
sábado, das 10h às 22h, e domingo e feriado, das 14h às 20h)  
 

 
Informações para a imprensa: 

 
JÉSSICA BARCELLOS – 51 9863.6363 jessica@agenciacigana.com 

CÁTIA TEDESCO – 51 8181.2000 catia@agenciacigana.com 
facebook.com/agenciacigana 

instagram.com/agenciacigana 
--- 

Apoio de assessoria de imprensa: 
Mauren Favero – 51 3235.4509/ 51 9857.1770 mauren.favero@opuspromocoes.com.br 

Pâmela Seyffert – 51 3235.4504 pamela.seyffert@opuspromocoes.com.br  
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