
 

MEU PASSADO ME CONDENA – A PEÇA 

Espetáculo com Miá Mello e Fábio Porchat terá apresentações no Sul e 
Nordeste em outubro com realização da Opus Promoções. 

 
Clique na imagem para salvar em alta resolução. Crédito: Silvana Marques. 

Vídeo: https://goo.gl/9yxnqV  
 
Miá (Miá Mello) e Fábio (Fábio Porchat) se conhecem na fila do banheiro de uma festa e um 
mês depois se casam. “A peça se passa antes do filme e do seriado. Fábio e Miá chegam em 
casa depois da festa de casamento e começam a discutir a relação”, explica Porchat. Assim, 
depois que chegam ao novo apartamento, o casal até tenta entrar no clima para a noite de 
núpcias, mas o apartamento pequeno, os presentes que não agradam, as duas famílias e – 
pior! – o fato de não saberem nada sobre o passado um do outro começa a interferir na lua-
de-mel. Será que o amor sobrevive a essa noite? As apresentações ocorrerão no Sul e 
Nordeste: dia 06 de outubro no Teatro do Bourbon Country (Porto Alegre/RS), dia 07 de 
outubro no Teatro Feevale (Novo Hamburgo/RS), dia 08 de outubro no Teatro Univates 
(Lajeado/RS) e dia 20 de outubro, no Teatro Riachuelo (Natal/RN). Confira o serviço 
completo abaixo.  
 
O texto, divertido e inspirado, é de Tati Bernardi, que também assinou os roteiros da série e do 
filme homônimos, ambos produzidos por Mariza Leão e dirigidos por Julia Rezende. A série 
teve duas temporadas exibidas pelo canal Multishow e o filme, foi a segunda maior bilheteria 
nacional de 2013, ultrapassando três milhões de espectadores.  

https://www.opuspromocoes.com.br/imprensaProgramacao.php?id=3172&evento=MEU+PASSADO+ME+CONDENA+-+A+PE%C3%87A
https://goo.gl/9yxnqV


 

A direção fica por conta de Inez Viana, também atriz, que deu vida à Suzana, grande 
conselheira do jovem casal junto a seu ex-marido Wilson, interpretado por Marcelo Valle, 
personagens que participaram da história no cinema e na TV. “O ponto de vista é outro. Antes 
eu só atuava, agora precisarei também pensar no conceito de Meu Passado Me Condena – A 
Peça. E apesar de ser minha sétima direção em teatro, sempre é um novo desafio”, completa. 
“Sua bagagem teatral tem feito toda a diferença no trabalho e o fato da gente se conhecer 
bem ajuda muito nesse processo. A Inez sempre sabe aonde dá para puxar mais", confirma 
Miá Mello.  
 
Os atores adoraram a oportunidade de trabalharem juntos novamente. “Miá é a dupla 
perfeita. Adoro fazê-la rir”, elogia Fábio. A opinião de Miá é a mesma: “A minha parceria com 
Fábio é muito próspera. A gente gosta muito de trabalhar juntos e acho que temos uma 
química perfeita. E isso transparece na hora que as pessoas vão assistir. Realmente acreditam 
que somos um casal e com isso acabam se identificando ainda mais”, afirma a atriz. E Inez 
complementa: “Desde a primeira temporada da série, em 2012, tivemos todos, de imediato, 
uma grande sintonia e empatia”.  

 
FICHA TÉCNICA: 

Elenco: Fábio Porchat e Miá Mello 
Texto: Tati Bernardi 
Direção: Inez Viana 

Direção Musical e Trilhas: Marcelo Alonso Neves 
Iluminação: Tomás Ribas 

Cenografia: Aurora dos Campos 
Figurinos: Juli Videla 

Arte e design: Marcos Guimarães 
Produção Executiva: Ricardo Almeida (Rick) 

Diretor de Produção: Sergio Sayd 
Realização: Sayd Empreendimentos Culturais e Opus Promoções 

 
Duração: 75 min 
Classificação: 14 anos 
 
MEU PASSADO ME CONDENA - A PEÇA 
Com Fábio Porchat e Miá Mello 
Dia 06 de outubro, no Teatro do Bourbon Country (Porto Alegre/RS) 
Dia 07 de outubro, no Teatro Feevale (Novo Hamburgo/RS) 
Dia 08 de outubro, no Teatro Univates (Lajeado/RS) 
Dia 20 de outubro, no Teatro Riachuelo (Natal/RN) 
 
PORTO ALEGRE (RS) 
Dia 06 de outubro 
Sexta-feira, às 19h30 
Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80 / 2º andar – Shopping Bourbon Country) 
www.teatrodobourboncountry.com.br 
 
INGRESSOS 

Setor Inteira  Meia-Entrada 

Galeria Alta R$ 60,00  R$ 30,00 

Galeria Mezanino R$ 60,00  R$ 30,00 

Mezanino R$ 80,00  R$ 40,00 

http://www.teatrodobourboncountry.com.br/


 

Plateia Alta R$ 100,00  R$ 50,00 

Plateia Baixa R$ 120,00  R$ 60,00 

Camarotes R$ 140,00  R$ 70,00 

 
- 50% de desconto para sócios do Clube do Assinante RBS adquiridos somente na bilheteria do 
Teatro do Bourbon Country – limitado a 100 ingressos; 
- 50% de desconto para titulares dos cartões Zaffari Card e Bourbon Card e um acompanhante, 
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; 
*** 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):  
Ingresso Rápido 

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


 

www.ingressorapido.com.br 
Horário: De segunda a sábado, das 11h às 19h; feriados, das 12h às 18h. 
Informações: sac@ingressorapido.com.br 
Hugo Barber Club 
Local: Padre Chagas, 37 – Porto Alegre, RS.  
De segunda a sábado, das 10h às 18h.  
*Pagamento apenas com cartão. 
Bilheteria do Teatro Feevale 
Local: ERS-239, 2.755, Novo Hamburgo, RS. 
Horário: De segunda a sexta-feira, das 9h às 21h; sábados, das 9h às 13h 
Informações: (51) 3271-1200 
Bourbon Shopping Novo Hamburgo - Quiosque Teatro Feevale 
Local: Avenida das Nações Unidas, 2001 / Piso 2 - Novo Hamburgo, RS. 
Horário: De segunda a sábado, das 13h às 20h. 
*Pagamento apenas com cartão 
Agencia Brocker Turismo 
Local: Avenida das Hortências, 1845 - Gramado, RS. 
Horário: De segunda a sábado, das 9h às 18h30min; feriados das 10h às 15h. 
Informações: (54) 3286-5405 
 

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)  
 
NOVO HAMBURGO (RS) 
Dia 07 de outubro 
Sábado, às 21h 
Teatro Feevale (ERS-239 – Câmpus II da Universidade Feevale) 
www.teatrofeevale.com.br 
 
INGRESSOS 

Setor Inteira Meia-entrada 

Frisas 4º andar R$ 60,00 R$ 30,00 

Frisas 2º andar R$ 80,00 R$ 40,00 

Balcão Nobre R$ 100,00 R$ 50,00 

Plateia  R$ 120,00 R$ 60,00 

Camarotes R$ 120,00 R$ 60,00 

 
- 50% de desconto para clientes Cartões Zaffari Card e Bourbon Card, na compra de até dois 
ingressos por titular do cartão na bilheteria do teatro, nos primeiros 100 ingressos; 
- 20% de desconto para funcionários e graduados da Universidade Feevale na compra de dois 
ingressos; 
- 20% de desconto Cliente Banco Bradesco e Cartões de débito e 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.  

 
* 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 

http://www.ingressorapido.com.br/
mailto:sac@ingressorapido.com.br
http://www.teatrofeevale.com.br/


 

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. 
- 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): 
Ingresso Rápido 
www.ingressorapido.com.br 
Horário: De segunda a sábado, das 11h às 19h; feriados, das 12h às 18h. 
Informações: sac@ingressorapido.com.br  
Bilheteria do Teatro do Bourbon Country 
Local: Avenida Túlio de Rose, 80 / 301 - Porto Alegre, RS. 
Horário: De segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 20h. 
Agencia Brocker Turismo 
Local: Avenida das Hortências, 1845 - Gramado, RS. 
Horário: De segunda a sábado, das 9h às 18h30min; feriados das 10h às 15h. 
Informações: (54) 3286-5405 
 
CANAIS DE VENDAS OFICIAIS (sem taxa de conveniência): 
Bilheteria do Teatro Feevale 
Local: ERS-239, 2.755, Novo Hamburgo, RS. 
Horário: De segunda a sexta-feira, das 9h às 21h; sábados, das 9h às 13h 
Informações: (51) 3271-1200 

http://www.documentodoestudante.com.br/
mailto:sac@ingressorapido.com.br


 

Bourbon Shopping Novo Hamburgo - Quiosque Teatro Feevale 
Local: Avenida das Nações Unidas, 2001 / Piso 2 - Novo Hamburgo, RS. 
Horário: De segunda a sábado, das 13h às 20h. 
*Pagamento apenas com cartão. 

Assessoria de imprensa no RS: 
Jéssica Barcellos – 51 99863.6363 jessica@agenciacigana.com 

www.agenciacigana.com  

facebook.com/agenciacigana 

twitter.com/agenciacigana 

instagram.com/agenciacigana 
 
LAJEADO (RS) 
Dia 08 de outubro 
Domingo, às 18h 
Teatro Univates (Rua Avelino Talini, 171 - Bairro Universitário Lajeado/RS) 
http://www.univates.br/cultura/teatro  
 
INGRESSOS: 

Setor Inteira Meia-Entrada 

Mezanino  R$ 80,00 R$ 40,00 

Plateia Alta  R$ 100,00 R$ 50,00 

Plateia Baixa R$ 120,00 R$ 60,00 

 
- 50% de desconto para funcionários e alunos Univates na compra de até dois ingressos 
mediante apresentação do CPF.  Vendas apenas na Bilheteria do teatro; 
 
*Descontos não cumulativos a demais promoções e/ou descontos; 
**Não será permitida a entrada do público após o início do espetáculo; 
*** 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: 
- 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. 

mailto:jessica@agenciacigana.com
http://www.agenciacigana.com/
http://www.facebook.com/agenciacigana
http://www.twitter.com/agenciacigana
http://www.instagram.com/agenciacigana
http://www.univates.br/cultura/teatro
http://www.documentodoestudante.com.br/


 

- JOVENS COM ATÉ 15 ANOS mediante apresentação de documento de identidade 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. 
***** 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 (sem taxa de conveniência): 

Bilheteria Local 

TEATRO UNIVATES 

Rua Avelino Talini, 171 – Bairro Universitário – Lageado/RS 

Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira: das 9h30min às 22h30min. 

Espetáculos em sábados, domingos ou feriados: a bilheteria abre duas horas antes do início do 

evento. 

Formas de Pagamento: Dinheiro, Vale Cultura, Cartões de Crédito (1x) e Débito (Exceto 

Banricompras). 

 

CANAIS DE VENDAS (sujeito à taxa de conveniência): 

Site: www.ingressorapido.com.br 

Call Center: 4003-1212 (de segunda a sábado, das 9h às 22h, e domingo, das 12h às 18h) 

Rua Coberta - Campus II – Universidade Feevale 

Rodovia RS 239, 2755 - Vila Nova, Novo Hamburgo - RS 

Horário de atendimento: das 13h às 20h de segunda a sexta. E sábado das 09h às 14h. 

Formas de Pagamento: Dinheiro, Vale Cultura, Cartões de Crédito (1x) e Débito (Exceto 

Banricompras). 

  

Bourbon Shopping Novo Hamburgo - Quiosque 

Av. Nações Unidas, 2001 – 2º Piso – Centro, Novo Hamburgo - RS 

Horário de atendimento: das 13h às 20h de segunda a sábado. 

Formas de Pagamento: Vale Cultura, Cartões de Crédito (1x) e Débito (Exceto Banricompras). 

  

Bilheteria do Teatro do Bourbon Country 

Av. Túlio de Rose, 80 / 2° andar 

Bairro: Passo D’Areia – Porto alegre - RS 

Horário de Funcionamento: de Segunda a Sab. das 10h às 22h e Domingos e feriados das 14h 

às 20h. 

Formas de Pagamento: Dinheiro, Vale Cultura, Cartões de Crédito (1x) e Débito (Exceto 

Banricompras). 
 

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


 

Informações para imprensa: 
Suzane Pereira – (51) 3714-7000 - Ramal 5946 teatro@univates.br 

 
 
NATAL (RN) 
Dia 20 de outubro  
Sexta-feira, às 21h 
Teatro Riachuelo (Av. Bernardo Vieira, 3775 / Natal – RN) 
www.teatroriachuelonatal.com.br  
 
INGRESSOS: 

Setor Inteira Meia-Entrada 

Frisas R$ 80,00 R$ 40,00 

Balcão Nobre  R$ 100,00 R$ 50,00 

Plateia B R$ 120,00 R$ 60,00 

Plateia A R$ 140,00 R$ 70,00 

Camarote R$ 140,00 R$ 70,00 

 
- 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. 
*Descontos não cumulativos a demais promoções e/ou descontos; 
**Não será permitida a entrada do público após o início do espetáculo; 
*** 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. 

mailto:teatro@univates.br
http://www.teatroriachuelonatal.com.br/
http://www.documentodoestudante.com.br/


 

- 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  

 
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  
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