TEATRO RIOMAR FORTALEZA
O espaço cultural é o terceiro teatro aberto no Nordeste com administração da Opus
Promoções. O empreendimento é mais uma parceria com o Grupo JCPM

O Teatro RioMar Fortaleza começou seu funcionamento em dezembro de 2014 com o
espetáculo infantil Branca de Neve. Em mais uma parceria entre a Opus Promoções e o Grupo
JCPM, o empreendimento está localizado dentro do shopping RioMar Fortaleza, um dos mais
modernos do País. No mesmo ano, em fevereiro de 2014, as empresas já firmaram acordo de
sucesso e a produtora iniciou a administração do Teatro RioMar Recife.
Com capacidade superior a 900 pessoas, mais de 4.000 m² de área total, bar, chapelaria e
recursos técnicos e acústicos que seguem aos mais modernos padrões de qualidade, o Teatro
RioMar Fortaleza alia conforto, beleza e segurança. Composto por três setores, Plateia Baixa A,
Plateia Baixa B, e Plateia Alta, o público ainda conta com locais destinados a pessoas com
deficiência e poltronas para obesos, além de estar apto a receber eventos sociais e
corporativos, como congressos, palestras, lançamentos, comemorações e formaturas.
O espaço acumula números expressivos:



Mais de 50 eventos realizados;
Público superior a 55 mil espectadores.

O Teatro RioMar Fortaleza já foi palco de atrações como: Tom Cavalcante, João Bosco, Stomp,
Camisa de Vênus, Piaf! O Show, God Save The Queen, As Noviças Rebeldes - o Musical, Disney
Live!, Across The Universe, Lobão, Razões Para Ser Bonita (Com Ingrid Guimarães), Maria Rita,
Salute To Sinatra, Adriana Calcanhoto, Beije Minha Lápide (Com Marco Nanini), Guri de
Uruguaiana, Natal Mágico, Paulinho da Viola, Ana Carolina, Elza Soares, Uma Noite em Buenos
Aires, Marcos Lessa, Tirullipa, entre muitas outras atrações.
SHOPPING RIOMAR FORTALEZA
O shopping RioMar Fortaleza, um dos mais modernos shoppings do País, foi inaugurado em
Fortaleza, no dia 29 de outubro de 2014. O RioMar Fortaleza, 12° centro de compras do Grupo
JCPM, apresenta à cidade um conceito arrojado de empreendimento que une forte aposta em
serviços diferenciais, práticas sustentáveis e entretenimento, com as mais modernas salas de
cinema, teatro com capacidade para mais de 900 pessoas, boliche, parque de diversões
eletrônicas, 11 restaurantes, além de uma praça de alimentação com 29 opções de fast-food.
O RioMar Fortaleza tem a capacidade para 385 operações divididas em três pisos.

SOBRE O GRUPO JCPM
O Grupo JCPM atua nos segmentos de Shopping Center, Imobiliário e de Comunicação. Tem
participação em 12 shoppings e iniciou a construção do 13º empreendimento comercial em
Fortaleza – o RioMar Presidente Kennedy. No Recife, atua com o Shopping Recife, Tacaruna,

Guararapes, Plaza Casa Forte e com o RioMar Recife. No Ceará, inaugurou em outubro de 2014
o RioMar Fortaleza. Em Sergipe, está no Shopping Jardins e RioMar. Na Bahia, o Salvador
Shopping e o Salvador Norte Shopping. No Sudeste, participa de dois shoppings em São
Paulo: Granja Vianna e Villa-Lobos. Nos 12 empreendimentos, são gerados quase 58 mil
empregos pelos lojistas e pelos condomínios. No setor de Comunicação atua com o Sistema
Jornal do Commercio de Comunicação.

OPUS PROMOÇÕES
A Opus Promoções, empresa consagrada entre público, artistas e produtores pela qualidade e
diversidade de sua programação, há quatro décadas de intensa e ininterrupta trajetória, com
sede em Porto Alegre, também administra nove importantes casas de espetáculos pelo Brasil.
São elas: Teatro Bradesco (São Paulo/SP), Teatro Sompo Seguros (São Paulo/SP), Teatro do
Bourbon Country e Auditório Araújo Vianna (Porto Alegre/RS), Teatro Feevale (Novo
Hamburgo/RS), Teatro Riachuelo (Natal/RN), Teatro Bradesco Rio (Rio de Janeiro/RJ), Teatro
RioMar Recife (Recife/PE) e Teatro RioMar Fortaleza (Fortaleza/CE).
Comprometida com a excelência em todos os projetos em que se envolve, a Opus Promoções
contabiliza números expressivos ao longo de sua história:





Mais de 13 mil eventos
Público de mais de 20 milhões de espectadores
São 13.848 lugares distribuídos em 9 casas de espetáculo
Potencial máximo de circulação de 41.544 pessoas por dia nos teatros administrados
pela Opus

TRAMONTINA
A Tramontina acredita que tudo o que é feito com carinho é especial. Por isso, gosta tanto do
bem-estar que as pessoas sentem quando preparam algo com as próprias mãos, quando a
receita dá certo, quando veem o jardim florido ou a bicicleta do filho consertada. Essa filosofia
nasceu há mais de 100 anos com Valentin Tramontina, em sua pequena ferraria. Ainda hoje é
mantida pela empresa, honrando os valores pelos quais foi criada e estimulando seus mais de
7 mil funcionários para que os consumidores tenham um mix de mais de 18 mil itens entre
utensílios e equipamentos para cozinha, eletros, ferramentas para agricultura, jardinagem,
manutenção industrial, construção civil, além de materiais elétricos e móveis em madeira ou
em plástico. A Tramontina tem, nos Centros de Inovação, Pesquisa e Desenvolvimento, um
valioso suporte. Os parceiros de mercado também podem contar com cinco centros de
logística e cinco escritórios regionais de vendas no Brasil para satisfazer, com agilidade, os seus
clientes. Além disso, uma atuação sustentável faz com que a Tramontina faça bonito também
em suas comunidades e no cuidado com o meio ambiente, valores que acompanham a marca
no Brasil e nos diferentes continentes onde está presente com 11 unidades internacionais.

Teatro RioMar Fortaleza (Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 Piso L3 - Shopping
RioMar Fortaleza – Papicu / Fortaleza – CE)
www.teatroriomarfortaleza.com.br
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