
MINISTÉRIO DA CULTURA apresenta 

TUDO QUE VOCÊ SEMPRE QUIS DIZER SOBRE O CASAMENTO  

Espetáculo protagonizado pelo casal Maria Flor e Emanuel Aragão terá apresentações em 

Natal, Recife, Fortaleza, Novo Hamburgo e Porto Alegre com realização da Opus Promoções 

 
Clique na imagem para salvar em alta resolução. Crédito: Ismael Monticelli 

Casados na vida real, Maria Flor e Emanuel Aragão, recontam sua relação, desde o primeiro 
encontro até o casamento. Nada fica de fora! Tudo aquilo que a gente não tem coragem de falar 
na frente do outro, eles dividem com o público, sempre convidado a participar da conversa, até 
porque, quem nunca enfrentou as dificuldades, maluquices e delícias do relacionamento 
amoroso, que atire a primeira pedra.  
 
As apresentações com realização da Opus Promoções ocorrem nas seguintes datas e locais: 21 
de setembro, no Teatro Riachuelo Natal (Natal/RN); 22 de setembro, no Teatro RioMar Recife 
(Recife/PE); 23 de setembro, no Teatro RioMar Fortaleza (Fortaleza/CE); 17 de novembro, no 
Teatro Feevale (Novo Hamburgo/RS); 18 de novembro, no Teatro do Bourbon Country (Porto 
Alegre/RS). Confira o serviço completo abaixo.  
 
Uma comédia romântica, uma espécie de stand-up de dois, em dupla, uma daquelas peças de 
casal, só que não. Um stand-up de casal! Só que é tudo verdade. Os nomes, as histórias, os dois, 
a vida. Eles contam suas histórias para a plateia, que pode responder e interromper quando 
quiser, afinal, não são sempre as mesmas histórias com todos nós? Uma peça feita por um casal 
para casais de todas as idades. 
 
“Na verdade, o que a gente fez foi sentar e listar todas as coisas que nunca deveriam ser 
contadas pra ninguém sobre a nossa vida conjugal, e a partir daí, a gente construiu a dramaturgia 
do espetáculo”, conta Emanuel, que além de ator é roteirista. 
 

https://www.opuspromocoes.com.br/imprensaProgramacao.php?id=3490&evento=TUDO+QUE+VOC%C3%8A+SEMPRE+QUIS+DIZER+SOBRE+O+CASAMENTO


“Eu nunca imaginei que eu fosse ter coragem de me expor tanto, mas no final das contas, eu 
acho que é exatamente isso que gera tanta identificação com o público!”, revela Maria Flor. “A 
peça é uma espécie de livro aberto da nossa relação, tá tudo lá...”, arremata a atriz. 
 
Cada apresentação é única 
Como numa conversa, contando sempre com a abertura para a participação espontânea do 
público, Maria Flor e Emanuel passam por todos os assuntos possíveis no que se refere ao 
relacionamento amoroso e à vida de um casal. Nada fica de fora, nada é íntimo demais que não 
possa ser jogado ali: sexo, saudade, ciúmes, traição, filhos, as brigas pelo espaço na cama e pelo 
uso do controle remoto. 
 
O espetáculo 
Os dois juntos desenvolveram o texto a partir das próprias experiências e transformaram a sua 
vida de casal em uma peça absolutamente pessoal, íntima, intrasferível e hilária. O resultado é 
uma comédia rápida, espontânea e absurdamente sincera! Com passagens mais tensas e outras 
totalmente descontraídas e leves, os dois vivem em cena, literalmente, a sua relação, em seus 
altos e baixos, como em todas as dinâmicas de casal.  
 
Maria Flor 
Com uma carreira de sucessos na televisão e no cinema, com várias novelas e séries no currículo, 
a atriz Maria Flor esteve em Malhação, Cabocla, Aline, As Brasileiras, Belíssima, O Rebu, A lei do 
Amor e filmes como Cazuza, Dois Filhos de Francisco, Pode Crer, O Bem Amado e, ainda sem 
data de estreia, Albatroz, de Bráulio Mantovani, além de estar na segunda temporada da série 
3% da NETFLIX. Maria Flor não para e por isso se juntou ao marido, o ator e roteirista Emanuel 
Aragão, para escrever e protagonizar este espetáculo. 
 
Emanuel Aragão 
Ator e roteirista de sucesso, Emanuel Aragão transita por todos os gêneros da escrita, assim 
como encara o palco e a criação de roteiros e textos teatrais.  Autor do filme “Os Homens são 
de Marte e é pra lá que eu vou - 2" além de três temporadas da série com o mesmo título, 
Emanuel ainda tem no currículo peças como “Nãotemnemnome”, 24por1, “Meu avesso é mais 
visível que um poste” e “Hamlet – processo de criação”, trabalhos muito elogiados pela crítica. 
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TUDO QUE VOCÊ SEMPRE QUIS DIZER SOBRE O CASAMENTO 



Dia 21 de setembro, no Teatro Riachuelo Natal (Natal/RN) 
Dia 22 de setembro, no Teatro RioMar Recife (Recife/PE) 

Dia 23 de setembro, no Teatro RioMar Fortaleza (Fortaleza/CE) 
Dia 17 de novembro, no Teatro Feevale (Novo Hamburgo/RS) 

Dia 18 de novembro, no Teatro do Bourbon Country (Porto Alegre/RS) 
 
Duração: 80 min.  
Classificação: 14 anos 
 
MINISTÉRIO DA CULTURA apresenta 
Lei Federal de Incentivo à Cultura 
Realização: OPUS PROMOÇÕES, MODAL PRODUÇÕES e MINISTÉRIO DA CULTURA, Governo 
Federal  
 
NATAL (RN) 
Dia 21 de setembro 

Sexta-feira, às 21h 

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

www.teatroriachuelonatal.com.br  

INGRESSOS: 

Setor Inteira Meia-Entrada 

Frisas  R$ 50,00 R$ 25,00 

Balcão Nobre  R$ 50,00 R$ 25,00 

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

Plateia A R$ 120,00 R$ 60,00 

Camarotes R$ 120,00 R$ 60,00 

 

- 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   

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

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

RECIFE (PE) 
Dia 22 de setembro 
Sábado, às 21h 
Teatro RioMar Recife(Av. República do Líbano, 251 / 4º piso – RioMar Shopping / Recife – 
PE) 
www.teatroriomarrecife.com.br 
 
INGRESSOS 

Setor Valor Meia-Entrada 

Balcão Nobre R$ 50,00 R$ 25,00 

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

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

 
*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. 

http://www.uhuu.com/
mailto:falecom@uhuu.com
mailto:luciana@sollarcomunicacao.com.br
http://www.teatroriomarrecife.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 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 DE VENDAS OFICIAIS: 
Bilheteria do Teatro RioMar Recife: Av. República do Líbano, 251 – Pina (terça a sábado, das 
12h às 21h, e domingos e feriados, das 14h às 20h) 
 
Site: www.uhuu.com   
Atendimento: falecom@uhuu.com 
 

Assessoria de Imprensa do Teatro RioMar Recife: 
Míddia Assessoria 

Paula Schver – paula@middia.com.br (81) 98745-0201 
FORTALEZA (CE) 
Dia 23 de setembro 
Domingo, às 20h 
Teatro RioMar Fortaleza (Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 Piso L3 - Shopping 
RioMar Fortaleza – Papicu / Fortaleza – CE)  
www.teatroriomarfortaleza.com.br 
 
INGRESSOS: 

http://www.documentodoestudante.com.br/
http://www.uhuu.com/
mailto:falecom@uhuu.com
mailto:paula@middia.com.br
http://www.teatroriomarfortaleza.com.br/


Setor Valor  Meia-Entrada 

Plateia Alta R$ 50,00  R$ 25,00 

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

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

  

*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  

http://www.documentodoestudante.com.br/
http://www.uhuu.com/
mailto:falecom@uhuu.com


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) 8893.2602 juliana@vogalassessoria.com.br   

 
NOVO HAMBURGO (RS) 
Dia 17 de novembro 
Sábado, às 21h 
Teatro Feevale (ERS-239 – Campus II da Universidade Feevale) 
www.teatrofeevale.com.br 
 
INGRESSOS 

Setor Inteira Meia-entrada 

Frisas R$ 50,00 R$ 25,00 

Balcão Nobre R$ 50,00 R$ 25,00 

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

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

Camarotes 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.  

 
* 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 

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

- 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 
Bourbon Shopping Novo Hamburgo: Av. Nações Unidas, 2001 – 2º Piso / Centro de Novo 
Hamburgo (de segunda a sábado, das 13h às 20h. Não há funcionamento no domingo). 
 

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 18 de novembro 
Domingo, às 20h 
Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80 / 2º andar – Shopping Bourbon Country) 
www.teatrodobourboncountry.com.br 
 
INGRESSOS 

Setor Valor  Meia-Entrada 

Banco Extra de Mezanino R$ 50,00  R$ 25,00 

Galeria Mezanino R$ 50,00  R$ 25,00 

Galeria Alta R$ 50,00  R$ 25,00 

Mezanino R$ 50,00  R$ 25,00 

Plateia Alta 2 (C8 e C9) R$ 50,00  R$ 25,00 

Plateia Alta 1 (C1 a C7) R$ 100,00  R$ 50,00 

Camarotes R$ 120,00  R$ 60,00 

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

http://www.uhuu.com/
mailto:falecom@uhuu.com
http://www.teatrodobourboncountry.com.br/


 
- 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. 
- 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)  

http://www.documentodoestudante.com.br/
http://www.uhuu.com/
mailto:falecom@uhuu.com


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

mailto:catia@agenciacigana.com
mailto:mauren.favero@opuspromocoes.com.br

