
DIOGO NOGUEIRA 
Artista lança a turnê nacional do elogiado novo álbum “Munduê” e se apresenta 

em São Paulo, Natal, Fortaleza, Novo Hamburgo e Porto Alegre nos meses de abril, 
maio e junho com realização da Opus Promoções. 

 

 
Clique na imagem para salvar em alta resolução. Crédito: Rafaê Silva 

 
Celebrando 10 anos de carreira, o cantor e compositor Diogo Nogueira está prestes a colocar na 
estrada o show do elogiado novo álbum “Munduê”, seu primeiro projeto inteiramente autoral e 
que traz sonoridade que privilegia a batucada e o samba de raiz. Com cenário de Helio Eichbauer e 
luz de Arthur Farinon, a Opus Promoções confirmou apresentações do artista em São Paulo, 
Natal, Fortaleza, Novo Hamburgo e Porto Alegre. Os dias e locais são: 20 e 21 de abril, no Teatro 
Bradesco (São Paulo/SP); 25 de maio, no Teatro Riachuelo Natal (Natal/RN); 26 de maio, no 
teatro RioMar Fortaleza (Fortaleza/CE); 08 de junho, no Teatro Feevale (Novo Hamburgo/RS); 09 
de junho, no Teatro do Bourbon Country (Porto Alegre/RS). Os ingressos já estão à venda. 
Confira o serviço completo abaixo.  
 
No repertório, o sambista traz um show com destaque para o samba com pé no chão, com muito 
batuque, foco na ancestralidade, através de músicas inéditas de sua autoria e também 
composições que fizeram sucesso e marcaram a sua carreira. Há muito tempo Diogo Nogueira 
deixou de ser uma promessa para se tornar um de nossos maiores sambistas. Honrando o DNA 
herdado de uma das figuras mais queridas e emblemáticas do samba, o pai João Nogueira, o 

https://www.opuspromocoes.com.br/imprensaProgramacao.php?id=3352&evento=DIOGO+NOGUEIRA


artista tem levado adiante o bastão do gênero sempre buscando se integrar aos novos, sem 
abandonar a velha guarda ou ceder aos modismos puramente comerciais.  
 
Após chamar a atenção de Chico Buarque, que lhe deu uma canção inédita (“Sou eu”), gravou um 
DVD de clássicos do samba numa viagem a Cuba, promoveu encontros de gerações em seu 
programa da TV Brasil (“Samba na Gamboa”), conquistou dois Grammys, emplacou quatro 
sambas-enredo na Portela, sempre consagrados com notas dez dos jurados, agora chega ao final 
de sua primeira década de carreira com o álbum “Munduê”. 
 
Pela primeira vez, Diogo Nogueira assina todas as faixas do álbum. Ao longo de 14 composições, 
ele apresenta parcerias com nomes da nova geração e dedica o trabalho a mestres do gênero, 
como Noel Rosa, Zeca Pagodinho, Cartola, Candeia, Monarco, Paulinho da Viola, Jorge Aragão e 
Nelson Cavaquinho, entre outros. Já Martinho da Vila, também saudado, e que terá uma 
homenagem especial durante o show, escreveu a elogiosa sinopse. “Este é o quinto disco de 
estúdio, mas, na essência, é o seu primeiro de puro samba. (...) Eu, cá na Vila, bato palmas e digo: 
vá em frente, menino. Agora, se alguém perguntar quem é o Diogo, não preciso responder que é o 
filho do João Nogueira.  Afirmo com segurança: É um belo cantor, com personalidade própria. Um 
artista verdadeiro. Um elo na corrente da perpetuação do samba”. 
 
O álbum “Munduê” foi produzido por Rafael do Anjos com Alessandro Cardozo, e é um trabalho 
que representa a salutar tomada de posição de Diogo em favor do bom samba de raiz, com 
interessante número de arranjos com ênfase na percussão e com mensagens na linha positiva, que 
quer também melhorar o País e o mundo com seu som, incluindo mensagens para energizar nosso 
espírito em tempos tão tenebrosos. E o show segue a mesma proposta. 
 
A banda que o acompanha é formada por João Marcos (baixo e direção musical), Henrique Garcia 
(cavaquinho), Wallace Pres (violão), Jefferson Gordo (bacteria), Maninho (percussão), Bruno 
Barreto (percussão e coro), Wilsinho (percussão) e Fabiano Segalote (trombone). O show  em São 
Paulo terá a participação de Lucy Alves. 
 
Duração: 110 min 
Classificação: Livre 
 
Realização: OPUS PROMOÇÕES 
 

 

 
 

Dias 20 e 21 de abril, no Teatro Bradesco (São Paulo/SP) 



Dia 25 de maio, no Teatro Riachuelo Natal (Natal/RN) 
Dia 26 de maio, no Teatro RioMar Fortaleza (Fortaleza/CE) 
Dia 08 de junho, no Teatro Feevale (Novo Hamburgo/RS) 

Dia 09 de junho, no Teatro do Bourbon Country (Porto Alegre/RS) 
 
SÃO PAULO (SP) 
Dias 20 e 21 de abril 
Sexta-feira, às 21h 
Sábado, às 21h30 
Teatro Bradesco (Rua Palestra Itália, 500 / 3º piso – Bourbon Shopping São Paulo) 
www.teatrobradesco.com.br 
 
INGRESSOS: 

Setor Valor Meia-entrada 

Frisa 2º e 3º andar  R$ 80,00 R$ 40,00 

Balcão Nobre  R$ 120,00 R$ 60,00 

Frisa 1º andar R$ 140,00 R$ 70,00 

Plateia O a W  R$ 200,00 R$ 100,00 

Camarote R$ 220,00 R$ 110,00 

Plateia A a N R$ 220,00 R$ 110,00 

 
- 50% de desconto para Clientes Bradesco e guichê exclusivo na bilheteria do Teatro. Desconto 
limitado a quatro ingressos por sessão para titulares dos cartões de crédito e débito (exceto cartão 
pessoa jurídica Bradescard). Limitado a quatro ingressos por sessão para o titular e cota de 240 
ingressos por sessão;  
- 40% de desconto para cartões Zaffari Card e Bourbon Card, na compra de até dois ingressos por 
titular. Vendas apenas na bilheteria do Teatro; 
- 20% de desconto para clientes, funcionários e acionistas da Rede MERCURE/ACCOR, limitados a 
50 ingressos por sessão, sendo duas unidades por CPF; 
- 20% de desconto para usuários do Clube de vantagens PARTIU. Limitados a 50 ingressos por 
sessão. Somente para vendas na bilheteria do teatro. 
 
** 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 São Paulo:  
- 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 

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


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.  
- DIRETORES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS, SUPERVISORES E TITULARES DE CARGOS DO 
QUADRO DE APOIO DAS ESCOLAS DAS REDES ESTADUAL E MUNICIPAIS mediante apresentação 
de carteira funcional emitida pela Secretaria da Educação de São Paulo ou holerite acompanhado 
de documento oficial com foto. 
- PROFESSORES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E DAS REDES MUNICIPAIS DE ENSINO mediante 
apresentação de carteira funcional emitida pela Secretaria da Educação de São Paulo ou holerite 
acompanhado de documento oficial com foto. 
**** 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. 
ATENÇÃO: Não será permitida a entrada após o início do espetáculo. 
Capacidade: 1.457 pessoas  
Acesso para deficientes 
 
Estacionamento:  
Isento até 15 minutos 
Compras no Zaffari acima de R$ 40,00 = 3h de isenção 
Self: Primeiras 2 horas = R$ 12,00  
Hora adicional = R$ 2,00 
Valet Parking: 1ª hora = R$ 16,00 
Hora adicional = R$ 10,00 
Motos: Primeiras 2 horas = R$ 10,00  
Hora adicional = R$ 2,00 
  
CANAIS DE VENDAS OFICIAIS:  
Site: www.uhuu.com   
Atendimento: falecom@uhuu.com 
 
Bilheteria Teatro Bradesco: Rua Palestra Itália, 500 / 3º piso – Bourbon Shopping São Paulo 
Horário de funcionamento: Domingo a Quinta das 12h às 20h, Sexta e Sábado das 12h às 22h. 

 
Assessoria de Imprensa em São Paulo: 

TAGA Comunicação Estratégica 
Guilherme Oliveira – (11) 97648-5663 – guilherme@agenciataga.com.br 
Costábile Salzano Jr – (11) 964.197.206 – imprensa@agenciataga.com.br 

 
NATAL (RN) 
Dia 25 de maio 

http://www.uhuu.com/
mailto:falecom@uhuu.com
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Sexta-feira, às 21h 
Teatro Riachuelo (Av. Bernardo Vieira, 3775 / Natal – RN) 
www.teatroriachuelonatal.com.br  
 
INGRESSOS: 

Setor Inteira Meia-Entrada 

Frisas 05 e 06 R$ 140,00 R$ 70,00 

Frisas 03 e 04 R$ 150,00 R$ 75,00 

Frisas 01 e 02 R$ 160,00 R$ 80,00 

Balcão Nobre  R$ 180,00 R$ 90,00  

Plateias B R$ 200,00 R$ 100,00 

Camarote R$ 200,00 R$ 100,00 

Plateia A R$ 220,00 R$ 110,00 

 
- 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 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 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). 

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


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

 
FORTALEZA (CE) 
Dia 26 de maio 
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$ 180,00  R$ 90,00 

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

Plateia Baixa A R$ 220,00   R$ 110,00 

  
*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. 

http://www.uhuu.com/
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- 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.  

 
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   
 
NOVO HAMBURGO (RS) 
Dia 08 de junho 
Sexta-feira, às 21h 
Teatro Feevale (ERS-239 – Campus II da Universidade Feevale) 
www.teatrofeevale.com.br 
 
INGRESSOS 

Setor Inteira Meia-entrada 

Frisa 4º andar R$ 120,00 R$ 60,00 

Frisa 2º andar R$ 140,00 R$ 70,00 

Balcão Nobre R$ 160,00 R$ 80,00 

Camarote R$ 180,00 R$ 90,00 

Plateia  R$ 200,00 R$ 100,00 

 
- 50% de desconto para titulares dos cartões Zaffari Card e Bourbon Card, na compra de até dois 
ingressos na bilheteria do teatro, limitado a 100 ingressos; 
- 20% de desconto para funcionários e graduados da Universidade Feevale na compra de dois 
ingressos; 

http://www.uhuu.com/
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- 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.  
 
* 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 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 serviço): 
Site: www.uhuu.com   
Atendimento: falecom@uhuu.com 
 
CANAIS DE VENDAS OFICIAIS (sem taxa de serviço): 
Bilheteria Teatro Feevale: ERS-239, 2755, Novo Hamburgo. 
(de segunda a sexta, das 9h às 21h, e sábado, das 9h às 13h). Mais informações pelo telefone (51) 
3271-1200 

http://www.documentodoestudante.com.br/
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Bourbon Shopping Novo Hamburgo: Av. Nações Unidas, 2001 – 2º Piso / Centro de Novo 
Hamburgo (de segunda a sábado, das 13h às 20h). 
 
PORTO ALEGRE (RS) 
Dia 09 de junho 
Sábado, 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 

Galeria Mezanino R$ 120,00  R$ 60,00 

Galeria Alta R$ 140,00  R$ 70,00 

Mezanino R$ 180,00  R$ 90,00 

Plateia Alta R$ 200,00  R$ 100,00 

Camarote R$ 200,00  R$ 100,00 

Plateia Baixa R$ 220,00  R$ 110,00 

 
- 50% de desconto para sócios do Clube do Assinante RBS – limitado a 100 ingressos; 
- 50% de desconto para titulares 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; 
*** 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. 

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


- 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 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)  
 

Assessoria de Imprensa no RS: 
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 
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