
MAURÍCIO MEIRELLES APRESENTA O SHOW PERDENDO 

AMIGOS NO NORDESTE 

Apresentações acontecem em Natal e Fortaleza, no mês de setembro, com realização 

da Dromedário Produções e Opus Promoções 

 
Crédito: Edu Moraes. Clique na imagem para salvar em alta resolução 

 

A Opus Promoções anuncia a realização de mais uma atração em dois dos teatros que 

administra pelo Brasil: Maurício Meirelles com o show Perdendo Amigos, dias 01 de setembro 

no Teatro Riachuelo (Natal/RN), e 02 de setembro no Teatro RioMar Fortaleza. Durante a 

apresentação, Maurício aborda temas polêmicos sem o menor pudor. “Falo sobre religião, maus 

tratos aos animais, casamento gay, corrupção, entre tantos outros assuntos. Certamente vou 

desfazer a amizade com alguns amigos ao longo do show. Só minha mãe continuará me 

amando", explica. Nesse espetáculo, Meirelles reúne textos inéditos, piadas fortes e atuais, 

plágios musicais, canções da Banda Renatinho e, ainda, o WEBBULLYING, quadro de sucesso e 

fenômeno de audiência no YouTube. Os ingressos em ambas as praças começam a ser vendidos 

em breve. Confira o serviço completo abaixo.  

Maurício é um dos grandes nomes do humor nacional, que se reinventa a todo tempo com novos 

projetos, textos e quadros. Na televisão, se divide entre os programas X Factor e Pânico, na 

Band. Além disso, apresenta também o quadro autoral WEBBULLYING, no Pânico. No Multishow, 

gravou o programa “O Estranho Mundo de Renatinho” ao lado de Tatá Werneck, Murilo Couto,k 

Marco Gonçalves e Nil Agra.  

Na internet é um influenciador digital com seus números nas redes sociais e acessos no YouTube. 

Com o show Perdendo Amigos, venceu na categoria de melhor stand-up de 2016 pelo prêmio 

Risadaria. Como mestre de cerimônias e pocket shows, acumula apresentações para mais de 

http://www.opuspromocoes.com.br/imprensaProgramacao.php?id=3004&evento=PERDENDO+AMIGOS


100 empresas. Ainda lançou o livro E Se o Stand-up Virasse Livro – o primeiro show impresso do 

Brasil, pela Ediouro.  

Classificação: 14 anos 

Duração: 120min.  

Realização: Dromedário Produções e Opus Promoções 

PERDENDO AMIGOS COM MAURICIO MEIRELLES 

Dia 01 de setembro, no Teatro Riachuelo (RN)  

Dia 02 de setembro, no Teatro RioMar Fortaleza (CE)   

NATAL (RN) 

Dia 01 de setembro 

Sexta-feira, às 21h 

Teatro Riachuelo (Av. Bernardo Vieira, 3775 / Natal – RN) 

www.teatroriachuelonatal.com.br  

INGRESSOS: 

Setor Inteira Meia-Entrada 

Frisas  R$ 40,00 R$ 20,00 

Balcão Nobre  R$ 80,00 R$ 40,00 

Plateias A e B R$ 100,00 R$ 50,00 

Camarote R$ 100,00 R$ 50,00 

 
PARCELAMENTOS: 
- Em 3 parcelas para compras até o dia 30 abril; 
- Em 2 parcelas para compras até o dia 30 de maio.   
 

- 50% de desconto para os primeiros 350 ingressos 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; 

*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 

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


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.ingressorapido.com.br  

Televendas: 4003 1212 

Assessoria de imprensa do Teatro Riachuelo: 

Luciana Oliveira – luciana@sollarcomunicacao.com.br 84 98728-0813 

FORTALEZA (CE) 
Dia 02 de setembro 
Sábado, às 21h 
Teatro RioMar Fortaleza (Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 Piso L3 - Shopping 
RioMar Fortaleza – Papicu / Fortaleza – CE)  
www.teatroriomarfortaleza.com.br 
 
INGRESSOS: 

Setor Valor  Meia-Entrada 

Plateia Alta R$ 80,00  R$ 40,00 

Plateia Baixa B R$ 100,00  R$ 50,00 

Plateia Baixa A R$ 100,00   R$ 50,00 

 
PARCELAMENTOS: 
- Em 3 parcelas para compras até o dia 30abril; 
- Em 2 parcelas para compras até o dia 30 de maio.   

 

http://www.ingressorapido.com.br/
mailto:luciana@sollarcomunicacao.com.br
http://www.teatroriomarfortaleza.com.br/


*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: 
Ingresso Rápido: 4003-1212  
www.ingressorapido.com.br    
 
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.  
 

Assessoria de imprensa do Teatro RioMar Fortaleza  

VOGAL COMUNICAÇÃO  

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

Mônika Vieira – (85) 98779-2007/ (85) 9803-7123 monika@vogalassessoria.com.br   

Juliana Bomfim – (85) 99984.9030 / (85) 8893.2602 juliana@vogalassessoria.com.br   

http://www.documentodoestudante.com.br/
http://www.ingressorapido.com.br/
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Apoio de assessoria de imprensa: 

Mauren Favero - 51 3235-4509 / 99857-1770 mauren.favero@opuspromocoes.com.br 

Pâmela Seyffert - 51 3235-4504 pamela.seyffert@opuspromocoes.com.br  

mailto:mauren.favero@opuspromocoes.com.br
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