Banda Melim fará tour por teatros brasileiros
Em parceria com a Opus Entretenimento, os irmãos se apresentam em 5 cidades pelo Brasil

Créditos: Divulgação
O ano de 2019 pode ser resumido em uma palavra para a banda Melim: sucesso. Os irmãos Diego, Rodrigo e
Gabi arrastam fãs por onde passam. Após fazer uma tour por teatros brasileiros administrados pela Opus
Entretenimento, em 2019, com todos os shows sould outs – inclusive shows extras – o trio retoma a parceria e
confirma shows em Porto Alegre, Novo Hamburgo, Recife, Natal e Fortaleza em casas administradas pela Opus.
Os ingressos já estão à venda para todas as apresentações, que acontecem nos meses de abril em maio. No sul,
os shows ocorrem dia 11 de abril, no Teatro Feevale, em Novo Hamburgo e 12 de abril, em Porto Alegre, no
Teatro do Bourbon Country. Já no nordeste, o trio chega em Fortaleza primeiro, dia 8 de maio, no Teatro RioMar
Fortaleza, e segue para Natal, dia 9 de maio, para apresentação no Teatro Riachuelo e finaliza em Recife, dia 10
de maio, no Teatro RioMar Recife. Todas as informações sobre os ingressos podem ser encontradas no serviço
abaixo. Os fãs podem adquirir as entradas na bilheteria de cada teatro ou pela internet, no site uhuu.com
No repertório dos shows estarão os sucessos “Meu Abrigo”, que já conta com mais de 294 milhões de
views, “Ouvi Dizer”, “Um Sinal”, música gravada em parceria com Ivete Sangalo e “Dois Corações”. O
single “Gelo”, lançado em agosto de 2019, também fará parte do repertório durante a apresentação.
Em menos de 24h de lançamento, a faixa alcançou 1 milhão de views no YouTube, ficando em #1 nas
rádios do Rio de Janeiro na semana de estreia. Atualmente, “Gelo” está no top 5 das músicas mais
tocadas nas rádios pop do país. No primeiro semestre do ano, em março, o trio Melim fará a abertura
da turnê do grupo Maroon 5 no Brasil.
Formado pelos irmãos gêmeos Diogo e Rodrigo, junto com a caçula Gabriela, o trio Melim lançou seu primeiro
álbum autoral em 2018, emplacando diversos hits por todo o Brasil. A banda gravou seu primeiro projeto
audiovisual em São Paulo, contendo as 16 músicas do álbum intitulado “Melim”.

Ainda na casa dos “20 e poucos”, Gabi e os gêmeos já tiveram canções lançadas por importantes
nomes da música brasileira, como Sandy (“Eu Pra Você"), Ivete Sangalo e Luan Santana (no dueto
“Zero a Dez”, sendo que o sertanejo também registrou “Amor de Interior”), a dupla Jorge & Mateus
em parceria com Psirico (“Outras Flores”) e o grupo de pagode Sorriso Maroto (“Ela Não é Você”),
além dos recentes feats com Nando Reis ("Onde Você Mora?") e Anitta (“Meu Mel”), mais uma canção
a atingir a marca de 1 milhão de views em menos de 24h no YouTube.
Os irmãos, que reuniram o maior público do Palco Sunset no Rock in Rio 2019, segundo o Multishow,
iniciaram suas carreiras musicais separadamente. Em 2015, se juntaram para tocar na Feira Nacional da
Música, realizada em Canela, no Rio Grande do Sul. Lá, foram vistos e aplaudidos por artistas,
empresários e produtores de todos os cantos do país. Tanto ficaram entusiasmados com a parceria
familiar, que o sobrenome pulou da carteira de identidade para batizar a banda.
Após permanecer por 80 semanas no Top 200 do Spotify Brasil, ter sido a única banda a emplacar
simultaneamente, em um ano, três músicas no top 10 das rádios pop brasileiras, entre outras
conquistas, os irmãos seguem cheios de energia viajando o Brasil em turnê, com novos projetos e
novidades para 2020.
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Novo Hamburgo (RS)
Duração: 80min
Classificação: Livre
Sábado, 11 de abril, às 21h
Teatro Feevale (ERS-239, nº 2.755 – Campus II da Universidade Feevale. Novo Hamburgo /RS)
https://www.teatrofeevale.com.br/
Setor

Meia-Entrada

Valor Inteiro

Plateia 1º Lote

R$80,00

R$160,00

Camarote 1º Lote

R$75,00

R$150,00

Frisas – 2º Andar 1º Lote

R$65,00

R$130,00

Frisas – 4º Andar 1º Lote

R$35,00

R$90,00

Balcão Nobre – 1º Lote

R$45,00

R$90,00

Balcão Nobre – Visão Prejudicada
1º Lote

R$40,00

R$80,00

Plateia 2º Lote

R$90,00

R$180,00

Camarote 2º Lote

R$85,00

R$170,00

Frisas – 2º Andar 2º Lote

R$75,00

R$150,00

Frisas – 4º Andar 2º Lote

R$50,00

R$100,00

Balcão Nobre – 2º Lote

R$50,00

R$100,00

Balcão Nobre – Visão Prejudicada
2º Lote

R$45,00

R$90,00

* 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, 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 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.

****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 serviço):
Site: www.uhuu.com
Atendimento: falecom@uhuu.com
CANAIS DE VENDAS OFICIAIS (sem taxa de serviço):
Bilheteria Teatro Feevale: ERS-239, 2.755 (De segunda a sexta-feira, das 09h às 12h e sábados das 13h às 18h.
A partir de março/2020: de segunda a sexta-feira, das 12h às 21h e sábados das 9h às 13h)
Bilheteria do Teatro do Bourbon Country: Av. Túlio de Rose, nº 80 / 2º andar (de segunda a sábado, das 13h
às 21h, e domingo e feriado, das 14h às 20h)
Formas de pagamento:
Internet: Visa, Master, Diners, Hiper, Elo, American.
Bilheteria: Dinheiro, Visa, Master, Diners, Hiper, Elo, American e Banricompras (débito).
Porto Alegre (RS)
Dia: Domingo, 12 de abril, às 20h
Duração: 80min.
Classificação: Livre
Teatro do Bourbon Country (Avenida Tulio de Rose, 80 – Shopping Bourbon Country – Passo d’Areia)
www.teatrodobourboncountry.com.br

1ºLOTE
Setor

Meia-Entrada

Valor

Camarote– 1º Lote

R$100,00

R$200,00

Pista – 1º Lote

R$75,00

R$150,00

Plateia Alta – 1º Lote

R$75,00

R$150,00

Mezanino-1º Lote

R$50,00

R$100,00

Banco Extra de Mezanino

R$ 40,00

R$ 80,00

Galeria Alta Direita – 1º
Lote

R$50,00

R$100,00

Galeria Mezanino Direta –
1º Lote

R$50,00

R$100,00

Galeria Alta Esquerda – 1º
Lote

R$40,00

R$80,00

Galeria Mezanino Esquerda
– 1º Lote

R$40,00

R$80,00

2ºLOTE
Setor

Meia-Entrada

Valor

Camarote– 2º Lote

R$120,00

R$240,00

Pista – 2º Lote

R$90,00

R$180,00

Plateia Alta – 2º Lote

R$90,00

R$180,00

3ºLOTE
Setor
Pista – 3º Lote

Meia-Entrada
R$110,00

Valor
R$220,00

- 50% de desconto para sócios do Clube do Assinante RBS somente na estreia – limitado a 100 ingressos e vendas
apenas na bilheteria;
- 50% de desconto para titulares dos cartões Zaffari Card e Bourbon Card somente na estreia – limitado a 100
ingressos e vendas apenas na bilheteria;
- 10% de desconto para sócios do Clube do Assinante RBS nos demais ingressos;
* Crianças até 24 meses que fiquem sentadas no colo dos pais não pagam
**Descontos não cumulativos a demais promoções e/ ou descontos;
*** Pontos de vendas sujeito à taxa de conveniência;
**** 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 ao auditório;
***** 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, 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 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.
******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 (sujeito à taxa de serviço):
Site: www.uhuu.com
Atendimento: falecom@uhuu.com
CANAIS DE VENDAS OFICIAIS (sem taxa de serviço):
Bilheteria do Teatro do Bourbon Country: Av. Túlio de Rose, nº 80 / 2º andar (de segunda a
sábado, das 13h às 21h, e domingo e feriado, das 14h às 20h)
Formas de pagamento:
Internet: Visa, Master, Diners, Hiper, Elo, American.
Bilheteria: Dinheiro, Visa, Master, Diners, Hiper, Elo, American e Banricompras (débito).

Assessoria de Imprensa no RS:
Cátia Tedesco – 51 98181.2000 catia@agenciacigana.com
Apoio de assessoria de imprensa no RS:
Letícia Rech – 51 3235.4509/ 51 99857.1770 leticia.rech@opusentretenimento.com
Fortaleza (CE)
Dia: sexta-feira, 8 de maio, às 22h
Duração: 80min.
Classificação: Livre
Teatro RioMar Fortaleza (Rua Lauro Nogueira, 1.500 – piso L3 do Shopping RioMar Fortaleza – Papicu)
www.teatroriomarrecife.com.br

1ºLOTE
Setor

Meia-Entrada

Valor

Plateia Alta

R$70,00

R$140,00

Plateia Baixa A e B

R$80,00

R$160,00

Plateia Gold

R$100,00

R$200,00

2ºLOTE
Setor
Plateia Alta

Meia-Entrada
R$80,00

Valor
R$160,00

Plateia Baixa

R$90,00

R$180,00

Plateia Gold

R$125,00

R$250,00

*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 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 de assessoria de imprensa:
Letícia Rech – 51 3235.4509/ 51 99857.1770 leticia.rech@opusentretenimento.com
Natal (RN)
Dia: 9 de maio, sábado, às 17h30
Duração: 80min.
Classificação: Livre
Teatro Riachuelo (Avenida Bernardo Vieira, 3.775 – piso L3 do Shopping Midway Mall – Tirol)
www.teatroriachuelonatal.com.br

1ºLOTE
Setor

Meia-Entrada

Valor

Balcão Nobre

R$50,00

R$100,00

Frisas

R$60,00

R$120,00

Camarote

R$80,00

R$160,00

Plateia B

R$80,00

R$160,00

Plateia Gold

R$100,00

R$200,00

2ºLOTE
Setor

Meia-Entrada

Valor

Balcão Nobre

R$60,00

R$120,00

Frisas

R$70,00

R$140,00

Camarote

R$90,00

R$180,00

Plateia B

R$90,00

R$180,00

Plateia Gold

R$125,00

R$250,00

- 50% Desconto para os primeiros 350 ingressos no formato plateia (por sessão) ou 350 ingressos no formato
pista (por sessão) para cliente do plano Unimed Natal e médicos cooperados. Desconto válido apenas com a
apresentação da carteira (UNIMED NATAL) e CPF. Desconto limitado a 1 (um) ingresso por CPF;
- 30% Desconto somente para o titular (um ingresso) do cartão Riachuelo, mediante apresentação do cartão.
Disponível para os 50 primeiros compradores por sessão. Desconto válido apenas para compras na bilheteria do
teatro.

*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 Rio Grande
do Norte:
- 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 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 E PARTICULAR DE ENSINO mediante apresentação de carteira funcional
emitida pela Secretaria Municipal de Educação de Natal ou holerite acompanhado de documento oficial com
foto.
- ACOMPANHANTES DE CADEIRANTES (quando necessário).
- DOADORES REGULARES DE SANGUE são considerados doadores regulares de sangue aqueles registrados nos
bancos de sangue dos hospitais do município de Natal.
**** 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:
Bilheteria do Teatro: Shopping Midway Mall - Av. Bernardo Vieira 3775 - piso L3 (terça a sábado, das 12h às 21h,
domingo e feriado, das 14h às 20h)
Site: www.uhuu.com
Atendimento: falecom@uhuu.com
Assessoria de imprensa do Teatro Riachuelo Natal:
Luciana Oliveira – (84) 98728-0813 luciana@sollarcomunicacao.com.br
Apoio de Assessoria de Imprensa:
Letícia Rech - 513235.4509 leticia.rech@opuspromocoes.com.br
Recife (PE)
Dia: 10 de maio, domingo, às 21h
Duração: 80min.
Classificação: Livre
Teatro RioMar Recife (Avenida República do Líbano, 251 – piso L4 do Shopping RioMar Recife – Pina)
www.teatroriomarrecife.com.br

1ºLOTE
Setor
Balcão Nobre

Meia-Entrada
R$ 50,00

Valor
R$100,00

Plateia Alta

R$ 80,00

R$160,00

Plateia Baixa

R$ 90,00

R$ 180,00

Plateia Gold

R$ 100,00

R$200,00

2ºLOTE
Setor

Meia-Entrada

Valor

Balcão Nobre

R$65,00

R$130,00

Plateia Alta

R$ 90,00

R$180,00

Plateia Baixa

R$ 100,00

R$ 200,00

Plateia Gold

R$125,00

R$250,00

*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 em
Pernambuco:
- 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 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 COM ATÉ 15 ANOS mediante apresentação 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.
- PROFESSORES E SERVIDORES DO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO mediante apresentação de carteira funcional
emitida pela Secretaria Estadual de Educação, Carteira Profissional, documento de comprovação de filiação à
instituição representativa de professores ou servidores de instituições de ensino. Estão aptos ao benefício os
servidores lotados na Secretaria de Educação, Universidade de Pernambuco – UPE, Fundação do Patrimônio
Histórico e Artístico de Pernambuco – FUNDARPE, Conservatório Pernambuco de Música e os servidores lotados
nos centros profissionalizantes SECTMA – Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente.

**** 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 OFICIAIS DE VENDAS:
Bilheteria do Teatro RioMar Recife
Av. República do Líbano, 251 Piso L4 – Shopping RioMar Recife – Pina.
Horários de Atendimento: De Terça a Sábado das 12h às 21h; Domingos e Feriados das 14h às 20h.
Site: www.uhuu.com
Atendimento: falecom@uhuu.com
Assessoria de Imprensa Recife:
Paula Schver - (81) 98745.0201 - paula@middia.com.br
Apoio de Assessoria de Imprensa:
Letícia Rech – 51 3235.4509 - leticia.rech@opusentretenimento.com

