
DUO ANAVITÓRIA APRESENTA NOVA TURNÊ EM NATAL 
 

Ocupando lugar de destaque no cenário musical e nas plataformas digitais, a dupla retorna ao 
palco do Teatro Riachuelo com o novo show 

  

 
Clique na imagem para salvar em alta resolução. Crédito: Larissa Dare 

 
Depois de lotar o Teatro Riachuelo em 2017, o duo Anavitória volta a Natal no dia 09 de 
setembro, para apresentar as canções do recém-lançado álbum “O Tempo é Agora”. Com 
realização da Opus Promoções e da F/Simas, o novo show é uma demonstração do 
amadurecimento artístico da dupla, com um som mais pop, catártico e pulsante. Os ingressos 
já estão à venda. Confira o serviço completo abaixo. 
 
Ana e Vitória são amigas de escola que, apenas dois anos depois de juntarem as vozes e os 

nomes na dupla ANAVITÓRIA, voaram de Araguaína (Tocantins) para o panteão da música pop 

contemporânea brasileira. Em 2017, conquistaram o Grammy Latino com a canção ‘Trevo’ e um 

disco de platina duplo com o single ‘Fica’. E em 2018 se apresentaram no Rock in Rio Lisboa. 

 
Outro destaque recente da dupla é o filme Ana e Vitória, comédia romântica musical sobre 

https://www.teatroriachuelonatal.com.br/imprensaProgramacao.php


relacionamentos modernos que estreou no último dia 02, e apresenta Ana Caetano e Vitória 
Falcão como protagonistas. Inspirada em acontecimentos reais, a narrativa acompanha dois 
anos na história das meninas Ana e Vitória – do momento em que se conhecem, à consagração 
absoluta no mercado de música pop nacional. 
 
Anavitória transita com naturalidade inacreditável entre o urbano e o rural, entre o pop e o 
sertanejo, entre a cidade e a natureza. Elas não são cantoras de folk, simplesmente. Tampouco 
seus talentos se prestam apenas à música pop. As meninas ouviram as duas coisas no rádio, e 
muito mais do que isso, sem qualquer distinção e com igual prazer, durante toda a vida. Por isso, 
acabaram criando um som capaz de explodir essas fronteiras. Propõem algo conciliador e mais 
interessante, que chamam de “pop rural”. E podem contribuir com novos caminhos estéticos – 
e trazer mais doçura – para o mainstream brasileiro.  
 
SERVIÇO 
ANAVITÓRIA – TURNÊ O TEMPO É AGORA 
Dia 9 de setembro 
Domingo, às 20h 
Teatro Riachuelo (Av. Bernardo Vieira, 3775 / Natal – RN) 

www.teatroriachuelonatal.com.br  

Classificação: Livre 
Duração: 70 minutos 
 

INGRESSOS: 

Setor Inteira Meia-Entrada 

Frisas R$ 100,00 R$ 50,00 

Pista R$ 120,00 R$ 60,00 

Balcão Nobre R$ 120,00 R$ 60,00 

Plateia R$ 160,00 R$ 80,00 

Camarotes R$ 200,00 R$ 100,00 

 

- 50% de desconto para os primeiros 100 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; 

** 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) 

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


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.uhuu.com  
Atendimento: falecom@uhuu.com 

Assessoria de imprensa do Teatro Riachuelo: 

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

Apoio de assessoria de imprensa: 
Mauren Favero - 51 3235-4509 / 99857-1770 mauren.favero@opuspromocoes.com.br  
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