
BALLET DE MOSCOU NO GELO 
Mágico, sublime, majestoso! Imperdível! Apresentações ocorrem a partir do mês de outubro 
em Curitiba, Goiânia, Brasília, Recife, Natal e Fortaleza em uma pista de gelo de verdade com 

dimensão de aproximadamente 120m² 
 

 
Clique na imagem para salvar em alta resolução. Crédito: Hyunreen 

 
A grande escola do Ballet Russo une-se à habilidade e espontaneidade da patinação artística, 
em que os russos são as grandes estrelas do gelo no espetáculo BALLET DE MOSCOU NO GELO. 
São mais de 5000 performances, milhões de pessoas já assistiram ao espetáculo, em cinco 
continentes e testemunharam o que a imprensa avaliou como um dos espetáculos mais bonitos 
que existem sobre gelo. A pista, feita de gelo de verdade, terá dimensão aproximada de 120m².  
 
As apresentações em solo brasileiro ocorrem em Curitiba (14 de outubro, no Teatro Positivo 
Grande Auditório), Goiânia (17 de outubro, no Teatro Rio Vermelho), Brasília (23 e 24 de 
outubro, no Centro Internacional de Convenções do Brasil), Recife (30 de outubro, no Teatro 

https://www.opuspromocoes.com.br/imprensaProgramacao.php?id=3554&evento=BALLET+DE+MOSCOU+NO+GELO


Guararapes), Natal (04 de novembro, no Teatro Riachuelo Natal) e Fortaleza (08 e 09 de 
novembro, no Teatro RioMar Fortaleza). Confira o serviço abaixo.  
 
A turnê na América Latina teve início em Caracas, na Venezuela. São 14 bailarinos da Moscow 
Ballet Company On Ice e duas obras magníficas que revelam o requinte, a elegância e a qualidade 
do ballet russo. As obras Cinderella e O Lago dos Cisnes ganharão novas nuances aos serem 
apresentadas ao público por meio da dança clássica e da patinação artística, com coreografias 
de tirar o fôlego em cenografia e figurinos que exalam brilho e cor.  
 
Aclamado por seu talento, profissionalismo, técnica e coreografia, este grupo de prestígio ocupa 
um lugar muito especial em meio às artes. Não é por acaso que no Japão e na Coréia é chamado 
o Bolshoi on Ice. Desde a sua origem em 1967 o grupo já se apresentou em oitenta países ao 
redor do mundo. O elenco completo é composto por 100 patinadores, muitos deles 
campeõesmundiais e olímpicos. No repertório da companhia estão obras como Romeu e Julieta, 
Cinderela, A Bela e a Fera, Quebra-Nozes, Giselle, A Bela Adormecida, entre outros.  
 
Quem assina a Direção Artística é Olha Halayko, enquanto a Direção Musical é de Vitaly Vidiniev 
e Figurino é de Ana Kondratova. Além disso, Oksana Kordiyaka é o Tour Manager e Alexander 
Arkhipov é responsável pela Direção Técnica.  

FICHA TÉCNICA: 

Diretor Artístico: Olha Halayko 
Diretor Musical: Vitaly Vidiniev 

Figurino: Ana Kondratova 
Tour manager - Oksana Kordiyaka  

Diretor Técnico - Alexander Arkhipov 

Duração: primeiro ato 47min / intervalo 15min. / segundo ato 45min. 
Classificação: Livre 
 
Produção nacional: Opus Promoções 
 

Dia 14 de outubro, no Teatro Positivo Grande Auditório (Curitiba/PR) 
Dia 17 de outubro, no Teatro Rio Vermelho (Goiânia / GO) 

Dias 23 e 24 de outubro, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (Brasília / DF) 
Dia 30 de outubro, no Teatro Guararapes (Recife/PE) 

Dia 04 de novembro, no Teatro Riachuelo Natal (Natal / RN) 
Dias 08 e 09 de novembro, no Teatro RioMar Fortaleza (Fortaleza / CE) 

 
CURITIBA (PR) 
Dia 14 de outubro 
Domingo, às 16h e 20h 
Teatro Positivo Grande Auditório (Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo 
Comprido) 
 
INGRESSOS: 

Setor Valor Meia-Entrada 

Plateia Alta Lateral R$ 150,00 R$ 75,00 

Plateia Central R$ 200,00 R$ 100,00 

Plateia Baixa Lateral R$ 250,00 R$ 125,00 

Plateia Gold R$ 280,00 R$ 140,00 



 
* Todos os setores terão acréscimo de R$ 10 em função da taxa de conveniência da Disk 
Ingressos 
  
CANAIS OFICIAIS DE VENDAS: 
Loja Disk Ingressos Shopping Palladium  
Horário: segunda a sexta, das 11h às 23h  
Sábado, das 10h às 22h  
Domingo, das 14h às 20h  
 
Quiosque Shopping Estação  
Horário: segunda a sábado, de 10h a 22h  
Domingo, das 14h às 20h  
 
Quiosque Shopping Mueller  
Horário: Segunda a sábado, das 10h às 22h  
Domingo, das 14h às 20h  
 
Call Center Disk Ingressos "receba em casa" 
(41) 3315-0808  
Horário: Segunda a sábado, das 9h às 21h  
Domingo, das 9h às 18h  
 
Bilheteria do Teatro Positivo Grande Auditório  
Horário: segunda-feira a sexta-feira: 11h às 15h / 16h às 20h 
Sábado: 17h às 21h  
Domingo: a bilheteria abrirá duas horas antes do espetáculo ter início.  
Dia de espetáculo (segunda a sábado): a bilheteria ficará aberta até o início do espetáculo. 
Telefone: (41) 3317-3283 
 
INTERNET:  
www.diskingressos.com.br  
 
FORMA DE PAGAMENTO: 
Não será aceito pagamento em cheque, somente em dinheiro ou cartões de crédito e débito 
(Visa e Mastercard). 
 
** 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 Paraná: 
- IDOSOS (com idade igual ou superior a 60 anos) mediante apresentação de documento de 
identidade oficial com foto. 
- PROFESSOR do ensino público e privado mediante a carteira de identificação no ato da 
compra e apresentada juntamente com a Carteira de Identidade na entrada do evento. 
- 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.diskingressos.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. 
- PORTADOR DE CÂNCER, com o devido comprovante, conforme a Lei 18445 de 05/02/2015, 
publicado no Diário Oficial nº. 9388 de 9 de Fevereiro de 2015. 
- 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. 
 
ATENÇÃO: Não será permitida a entrada após o início do espetáculo. 
 

Flamma Comunicação: 
(41) 3042 4254 e (41) 99123 1105 

Gisele Passos - gisele@flammacomunicacao.com.br    
GOIÂNIA (GO) 
Dia 17 de outubro 
Quarta-feira, às 20h 
Teatro Rio Vermelho (Av. Paranaíba, 1576-1864 - St. Central) 
 
INGRESSOS: 

Setor Valor Meia-Entrada 

Plateia Superior R$ 150,00 R$ 75,00 

Plateia Alta R$ 250,00 R$ 125,00 

Plateia Gold R$ 300,00 R$ 150,00 

 
Compras online: 
http://tudus.com.br/teatro-rio-vermelho-ballet-de-moscou-no-gelo 
 
CANAIS DE VENDAS: 
Komiketo Sanduicheria 
Av. T-4, 6000 - Setor Serrinha, Goiânia – GO. Funcionamento: das 11h às 00h. Formas de 
pagamento: dinheiro, cartão de débito e cartão de crédito. (Não há cobrança de taxa de 
conveniência) 
 
Loja Curta Mais 
Rua 9 nº 1855 Loja 02 (piso G1) Shopping Bougainville - St. Marista, Goiânia – GO. 
Funcionamento: das 10h às 22h. Formas de pagamento: dinheiro, cartão de débito e cartão de 
crédito. (Não há cobrança de taxa de conveniência) 
 
Bilheteria local - Teatro Rio Vermelho 

http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=136214&indice=1&totalRegistros=1
https://www.documentos.dioe.pr.gov.br/dioe/consultaPublicaPDF.do?action=pgLocalizar&enviado=true&dataInicialEntrada=09/02/2015&dataFinalEntrada=09/02/2015&numero=9388&search=18.445&diarioCodigo=3&submit=Localizar
mailto:gisele@flammacomunicacao.com.br
http://tudus.com.br/teatro-rio-vermelho-ballet-de-moscou-no-gelo


Rua 4, 1400, Portão 5 – Centro de Convenções Goiânia – Setor Central / Goiânia – GO. Somente 
em dias de apresentação.  
 
BRASÍLIA (DF) 
Dias 23 e 24 de outubro 
Terça e quarta, às 20h 
Centro Internacional de Convenções do Brasil (SCES Trecho 2, Conjunto 63, Lote 50 - Asa Sul) 
 
INGRESSOS:  

Setor Valor Meia-Entrada 

Plateia Superior R$ 150,00 R$ 75,00 

Plateia Gold R$ 250,00 R$ 125,00 

Plateia Premium R$ 290,00 R$ 145,00 

 
CANAIS OFICIAS DE VENDAS: 
Site Tudus: 
www.tudus.com.br/evento/cicb-ballet-de-moscou-no-gelo  
 
Central de Ingressos (Brasília Shopping) 
Quadra SGAS 615, Módulo C - Brasília - Distrito Federal. Sábados e domingos, das 14h às 23h. 
Formas de pagamento: dinheiro, cartão de crédito (Visa, Mastercard, Elo e Diners). 
 

Conteúdo Comunicação (Goiânia e Brasília): 

Adriana Morais – (61) 98156-9563  

conteudocomunicacao@gmail.com  

 
RECIFE (PE) 
Dia 30 de outubro 
Terça-feira, às 20h 
Teatro Guararapes (Av. Prof. Andrade Bezerra, S/N - Salgadinho, Olinda) 
 
INGRESSOS:  

Setor Valor Meia-Entrada 

Balcão  R$ 150,00 R$ 75,00 

Plateia B R$ 250,00 R$ 125,00 

Plateia A R$ 290,00 R$ 145,00 

 
- 50% de desconto para assinantes Jornal Comércio, na compra de até 2 ingressos, mediante 
apresentação do cartão JC Club + documento com foto. Desconto disponível para 100 
primeiros compradores. Válido somente na bilheteria; 
COMBO FAMÍLIA: 40% de desconto na compra de quatro ingressos, limitado a 200 ingressos, 
em todos os setores. CÓDIGO: FAMILIA40; 
- ESCOLAS E EVENTOS DE BALLET: Flyer distribuído com 40% de desconto na compra de quatro 
ingressos, limitado a 100 ingressos. Com apresentação do Flyer na bilheteria física e CÓDIGO 
FAMILIA40 no site; 
- NEWSLETTER: 40% de desconto na compra de quatro ingressos, limitado a 100 ingressos. 
Com apresentação da newsletter na bilheteria física e CÓDIGO FAMILIA40 no site. 
 
*Descontos não cumulativos a demais promoções e/ou descontos; 
** Política de venda de ingressos com desconto: as compras poderão ser realizadas nos canais 

http://www.tudus.com.br/evento/cicb-ballet-de-moscou-no-gelo
mailto:conteudocomunicacao@gmail.com


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 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 OFICIAIS DE VENDAS: 
Bilheteria do Teatro RioMar Recife 
Av. República do Líbano, 251 Piso L4 – Shopping RioMar Recife – Pina. 
Horários de Atendimento: De Terça a Sábado das 12h às 21h; Domingos e Feriados das 14h às 
20h. 
 
Site: www.uhuu.com   
Atendimento: falecom@uhuu.com 
 

Assessoria de imprensa em PE: 
Míddia Assessoria 

Paula Schver – paula@middia.com.br  
 (81) 98745-0201 

Fernanda Guerra – fernanda@middia.com.br  
(81) 99661-7080 

 

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


NATAL (RN) 
Dia 04 de novembro 
Domingo, às 16h e 20h 
Teatro Riachuelo Natal Riachuelo (Av. Bernardo Vieira, 3775 / Natal – RN) 
www.teatroriachuelonatal.com.br  
 
INGRESSOS: 

Setor Inteira Meia-Entrada 

Frisas R$ 200,00 R$ 25,00 

Balcão Nobre  R$ 50,00 R$ 25,00 

Plateias A e B R$ 100,00 R$ 50,00 

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 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). 
- 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 

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


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

 
FORTALEZA (CE) 
Dias 08 e 09 de novembro 
Quinta, às 20h e sexta, 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$ 150,00  R$ 75,00 

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

Plateia Baixa A R$ 250,00   R$ 125,00 

  
*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. 

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


- 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.  
 
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) 98893.2602 juliana@vogalassessoria.com.br   
--- 

Apoio de assessoria de imprensa: 
Mauren Favero – 51 3235.4509 / 51 99857.1770 mauren.favero@opuspromocoes.com.br 
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