
COM INÉDITAS E SUCESSOS, VANESSA DA MATA LANÇA TURNÊ 

CAIXINHA DE MÚSICA 

Show inédito traz novas composições, além de hits que fizeram da cantora e 

compositora mato-grossense uma das maiores estrelas do país 
 

 
Crédito: Marcos Hermes 

 

Após três anos rodando com as turnês de "Segue o Som" (2014) e do projeto intimista 
"Delicadeza", Vanessa da Mata volta com novidades ao público trazidas no mais novo CD e DVD 
"Caixinha de Música". Gravado ao vivo, em duas noites de maio, em São Paulo, o show, que tem 
direção musical do guitarrista Maurício Pacheco, reúne três novas canções da cantora e 
compositora mato-grossense. Além da faixa "Caixinha de Música", que dá nome ao novo 
trabalho, ela ainda apresenta "Orgulho e Nada Mais" e "Gente Feliz", também registrada em 
faixa-bônus com uma das maiores revelações da cena brasileira, o grupo BaianaSystem.  
 
Com realização da HF Fazolato Shows e Eventos e da Opus Promoções, a turnê passará pelo 
Nordeste no mês de outubro com shows confirmados em Natal, no dia 13 e Fortaleza, no dia 
14. Depois a tour aterrissa no Rio Grande do Sul no mês de dezembro, com apresentações em 
Porto Alegre, no dia 1º e Novo Hamburgo, no dia 2. Os ingressos já estão à venda. Confira o 
serviço completo abaixo. 
 
Canções que entraram no repertório do intimista "Delicadeza", em que Vanessa se apresentava 
amparada por piano, violão e guitarra, foram registradas agora nesse novo trabalho e também 
fazem parte da nova turnê. É o caso de "Love Will Tear us Apart", clássico do grupo inglês Joy 
Division, e ainda "Mágoas de Caboclo" e "Vá Pro Inferno com Seu Amor", gravadas, 
respectivamente, por Orlando Silva e a dupla Milionário e José Rico.  
 
Os grandes hits de Vanessa, que fizeram dessa cantora e compositora uma das maiores estrelas 
do mercado fonográfico brasileiro, também não poderiam deixar de estar em "Caixinha de 



Música". Entre elas, "Ai, Ai, Ai", "Amado", "Boa Sorte/Good Luck", "Não Me Deixe Só", "Ainda 
Bem", entre outras.  
 
Segue o som 
 
Nascida em Mato Grosso, Vanessa da Mata é uma cantora e compositora com 15 anos de 
carreira e premiada no Grammy Latino. O début veio com o disco homônimo em 2002, quando 
já tinha sido gravada por Maria Bethânia - a faixa, "A Força que Nunca Seca", deu nome ao 
trabalho da cantora baiana. O álbum de estreia de Vanessa colocou seu nome no topo dos 
maiores hits daquele ano, puxado pelo sucesso "Não me Deixe Só".  
 
O segundo trabalho, "Essa Boneca Tem Manual", lançado dois anos depois, Vanessa da Mata fez 
uma enxurrada de novos hits. Sua música, um mix de pop, reggae e música popular brasileira, 
estourou no Brasil inteiro, com faixas como "Ainda Bem", "Vermelho" e "Ai, Ai, Ai", um 
estrondoso sucesso. "Ai, Ai, Ai" foi a canção mais tocada no país no ano.  
 
Em 2007, Vanessa da Mata lançou seu terceiro disco, "Sim", chegando dessa vez ao mercado 
internacional, graças a "Boa Sorte/Good Luck", faixa registrado em dueto com Ben Harper. Além 
dessa, Vanessa ficou entre as mais tocadas do ano com a romântica "Amado". Logo depois, 
Vanessa lançou mais dois álbuns - "Bicicletas, Bolos e Outras Alegrias" e "Vanessa da Mata Canta 
Tom Jobim", um tributo especial a um dos maiores compositores brasileiros, reconhecido 
internacionalmente. "Segue o Som", de 2014, foi seu último registro.  
 

Classificação: Livre 

Duração: 90min 

 

SERVIÇO: 

VANESSA DA MATA - CAIXINHA DE MÚSICA 

 

NATAL 

Dia 13 de outubro 

Sexta, 21h 

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

www.teatroriachuelonatal.com.br  

INGRESSOS: 

Setor Inteira Meia-Entrada 

Frisas de 5 e 6 R$ 100,00 R$ 50,00  

Frisas 3 e 4 R$ 120,00 R$ 60,00 

Frisas 1 e 2 R$ 140,00 R$ 70,00 

Balcão Nobre  R$ 160,00 R$ 80,00 

Plateias B R$ 180,00 R$ 90,00 

Plateia A R$ 200,00 R$ 100,00 

Camarote R$ 200,00 R$ 100,00  

 

- 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 um ingresso por CPF; 

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


- 50% de desconto para assinantes Tribuna do Norte e um acompanhante, mediante a 

apresentação da Carteirinha do Clube do Assinante dentro do prazo de validade ou a última 

fatura paga e documento de identidade. Válido somente para compras na bilheteria do Teatro. 

Limitado a 100 ingressos. 

*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.ingressorapido.com.br  

Televendas: 4003 1212 

Assessoria de imprensa do Teatro Riachuelo: 

Luciana Oliveira luciana@sollarcomunicacao.com.br  

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


(84) 98728-0813 

 

 

 

 

FORTALEZA 

Dia 14 de outubro 
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$ 120,00  R$ 60,00 

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

Plateia Baixa A R$ 200,00   R$ 100,00 

  

*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 

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


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   

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

 

PORTO ALEGRE 

Dias 1º dezembro 

Sexta, às 21h 

Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80 / 2º andar – Shopping Bourbon Country) 

www.teatrodobourboncountry.com.br 

INGRESSOS: 

Setor Valor  Meia-Entrada 

Mezanino R$ 80,00  R$ 40,00 

Galeria Mezanino R$ 100,00   R$ 50,00 

Galeria Alta R$ 100,00  R$ 50,00 

Plateia Alta R$ 140,00  R$ 70,00 

Camarote R$ 180,00  R$ 90,00 

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

  

- 50% de desconto para sócios do Clube do Assinante RBS – limitado a 100 ingressos; 
- 50% de desconto para titular e acompanhante dos cartões Zaffari Card e Bourbon 
Card, adquiridos somente na bilheteria do Teatro do Bourbon Country – limitado a 100 
ingressos;  
- 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;  

** 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; 

http://www.ingressorapido.com.br/
mailto:rinafontenele@gmail.com
mailto:juliana@vogalassessoria.com.br
http://www.teatrodobourboncountry.com.br/


*** 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 conveniência):  

Site: www.ingressorapido.com.br 

Call Center: 4003-1212 (de segunda a sábado, das 9h às 22h, 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 20h).  

 

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


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 99863.6363 jessica@agenciacigana.com 

 

 

NOVO HAMBURGO 

Dia 2 de dezembro  
Sábado, às 21h 
Teatro Feevale (ERS-239 – Campus II da Universidade Feevale) 
www.teatrofeevale.com.br 
 
INGRESSOS 
 

Setor Inteira Meia-entrada 

Frisas R$ 60,00  R$ 30,00 

Balcão Nobre R$ 80,00 R$ 40,00 

Camarote R$ 100,00 R$ 50,00 

Plateia  R$ 120,00  R$ 60,00 

 

- 20% de desconto para funcionários e graduados da Universidade Feevale na compra 
de dois ingressos; 
- 20% de desconto Cliente Banco Bradesco e Cartões de Crédito Bradesco e guichê 
exclusivo limitado a dois ingressos por clientes - 100 ingressos por espetáculo; 
- 20% de descontos para titulares dos cartões do Assinante Jornal NH e um 
acompanhante; 
- 5% de desconto para clientes Zaffari/Bourbon Card e acompanhante. Vendas apenas 
na Bilheteria do teatro. 
 
* 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 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 

mailto:jessica@agenciacigana.com
http://www.teatrofeevale.com.br/


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. 

- 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 conveniência): 
Site: www.ingressorapido.com.br   
Call Center: 4003-1212 (de segunda a sábado, das 9h às 22h, 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) 
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)   
 
CANAIS DE VENDAS OFICIAIS (sem taxa de conveniência): 
Rua Coberta, Câmpus II, Universidade Feevale: em 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 20h). 
No local: somente na data da apresentação, duas horas antes do espetáculo ter início.  
 

Informações para a imprensa: 

JÉSSICA BARCELLOS – 51 99863.6363 jessica@agenciacigana.com 

 

Apoio de assessoria de imprensa: 

Mauren Favero – 51 3235.4509/ 51 99857.1770 mauren.favero@opuspromocoes.com.br 

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

 
 

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