
LENINE APRESENTA SHOW COM VOZ E VIOLÃO NO EM FORTALEZA  
 

Show acontece no Teatro RioMar Fortaleza e trazem ao público um setlist que 
mistura sucessos e novas canções da carreira de Lenine 

 

 
Crédito: Flora Pimentel. Clique na imagem para fotos em alta. 

https://tinyurl.com/LenineTO2020  

 
Não é sem razão que Lenine se diz um cantautor: o artista que canta suas 
próprias composições, ou – como faziam os trovadores do século 12 – 
transforma em versos as questões, os amores e as sagas de seu tempo. 
   
Dono de uma assinatura própria com seu violão multifônico e 
percussivo, Lenine nunca está a sós com seus instrumentos: o produtor 
musical Bruno Giorgi - direto da housemix, a mesa de som - processa toda a 
experiência do palco em informação sentimental, produzindo nuances sensoriais 
com loops, samples originais dos discos e com sua voz. Gabriel Ventura, técnico 
de palco e guitarrista, vez ou outra incendeia o palco com a dupla.  
 
O espetáculo é um encontro com o público durante um novo processo criativo. 
Estabelece um fluxo contínuo para canções que percorrem sua carreira no palco 
e no estúdio, como “A Mancha” (Lenine / Lula Queiroga), composições recentes 
do projeto “Lenine Em Trânsito” e algumas surpresas da criação colaborativa na 
estrada, em detalhes que revelam a essência de cada canção. 
 

https://tinyurl.com/LenineTO2020


A apresentação acontece dia 28 de maio, no Teatro RioMar Fortaleza. Os 
ingressos custam a partir de R$60,00 e podem ser adquiridos na bilheteria do 
teatro ou pela internet no site uhuu.com. 
 
Com uma carreira de 35 anos, Lenine acaba de ganhar o seu sexto Grammy 
Latino, na categoria rock alternativo. Caminhada de destino imprevisível, mas 
com pelo menos uma certeza: a de que estará fazendo música 
livre, sem adjetivos, no exercício constante de se aventurar a cada novo 
trabalho.  
 
Fortaleza (CE) 

Dia: 28 de maio, quinta-feira, às 21h 

Duração: 70min 

Classificação: Livre 

 

Teatro RioMar Fortaleza  (Rua Lauro Nogueira, 1.500 – piso L3 do Shopping RioMar Fortaleza – Papicu) 

www.teatroriomarrecife.com.br 

 

Setor Meia-Entrada Valor 

Plateia Alta R$60,00 R$120,00 

Plateia Baixa B  R$80,00 R$160,00 

Plateia Baixa A  R$90,00 R$180,00 

 

*Descontos não cumulativos a demais promoções e/ou descontos; 

** 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 Ceará: 

- 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, entidades estaduais e municipais, 

Diretórios Centrais dos Estudantes, Centros e Diretórios Acadêmicos. 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 

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


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. 

- PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE FORTALEZA mediante apresentação de 

carteira funcional emitida pela Secretaria Municipal de Educação e Assistência Social (SEDAS). 

- DOADORES REGULARES DE SANGUE mediante apresentação de documento oficial válido, expedido por 

banco de sangue. São considerados doadores regulares de sangue aqueles registrados nos bancos de 

sangue cos hospitais do Estado do Ceará. 

**** 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. 

  

CANAIS DE VENDAS OFICIAIS: 

Site: www.uhuu.com  

Atendimento: falecom@uhuu.com 

  

Bilheteria do Teatro RioMar Fortaleza: Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 Piso L3 - 

Shopping RioMar Fortaleza – Papicu / Horário de funcionamento: de terça-feira a sábado, das 

12h às 21h, e domingo e feriados, das 14h às 20h. Em dias de apresentações: das 12h até o 

início da última apresentação. Segunda-feira: fechada. 

  

Formas de pagamento: 

Internet: Visa, Master, Diners, Hiper, Elo, American. 

Bilheteria: Dinheiro, Visa, Master, Diners, Hiper, Elo, American e Banricompras (débito).  

  

  

Assessoria de imprensa do Teatro RioMar Fortaleza 

VOGAL COMUNICAÇÃO 

Rina Fontenele – (85) 99608-7960 rinafontenele@gmail.com  

Juliana Bomfim – (85) 99984.9030 / (85) 98893.2602 juliana@vogalassessoria.com.br  

Apoio Assessoria de Imprensa 

Letícia Rech – 51 3235.4509 - leticia.rech@opusentretenimento.com  

http://www.uhuu.com/
http://www.uhuu.com/
mailto:leticia.rech@opusentretenimento.com

