OS TITÃS COMEMORAM 20 ANOS DE ACÚSTICO MTV
Branco, Britto e Tony se apresentam com o show de comemoração

Crédito: Silmara Ciuffa

Os Titãs são incansáveis. Depois de lançar CD e DVD da primeira ópera rock
brasileira, “Doze Flores Amarelas”, e enquanto organizam a turnê da ópera - que
percorrerá teatros do Brasil em 2019 - e ensaiam o espetáculo “Enquanto
Houver Sol”, que invadirá casas de show, arenas e festivais brasileiros e
internacionais com um mix de grandes sucessos e algumas canções de Doze
Flores Amarelas, os Titãs encontram tempo para realizar tardiamente o desejo
de fãs que exigem desde 2017 uma comemoração pelos vinte anos do clássico
Titãs Acústico MTV. O trio passará por Fortaleza, Novo Hamburgo, Porto
Alegre, e Rio de Janeiro. O serviço completo pode ser encontrado ao final do
texto.

Lançado em 1997, Titãs Acústico MTV foi um projeto de extraordinário sucesso,
o mais exitoso de todos os Acústicos MTV, um fenômeno com mais de dois
milhões de cópias vendidas, ganhador de discos de ouro, platina e diamante.

Branco Mello, Sérgio Britto e Tony Bellotto cavaram um tempo em suas agendas
e montaram um show afetivo e despojado, em que os três - munidos apenas de
violões, piano, guitarra acústica e contrabaixo - recriam canções do Titãs
Acústico MTV e acrescentam outras pérolas de seu repertório, como “Epitáfio”,
“Isso”, “Enquanto Houver Sol”, “Porque Eu Sei Que é Amor”, “Toda Cor” e
muitas outras.

Entre as canções, Branco, Britto e Tony - chamados pelos fãs de Trio de Ferro contam histórias e trocam ideias com o público, aproveitando o clima intimista do
show, coisa rara em sua longa carreira. Equilibrando glórias do passado e
desafios do futuro, os Titãs contemplam o presente em mais uma grande
celebração.
Sergio Britto – Voz, piano e contrabaixo
Branco Mello – Voz, violão e contrabaixo
Tony Bellotto – Voz, guitarra acústica e violão

Fortaleza - Teatro RioMar Fortaleza - 7 de abril
Novo Hamburgo - Teatro Feevale - 26 de abril
Porto Alegre - Teatro do Bourbon Country - 27 de abril
Rio de Janeiro - Teatro Bradesco Rio - 14 de junho

Fortaleza (CE)
Dia: Domingo, 7 de abril, 20h.
Duração: 90min
Classificação: Livre

Teatro RioMar Fortaleza (Rua Lauro Nogueira, 1.500 – piso L3 do Shopping RioMar
Fortaleza – Papicu)
www.teatroriomarrecife.com.br

Setor

Valor

Meia-Entrada

Plateia Baixa A

R$200,00

R$100,00

Plateia Baixa B

R$160,00

R$80,00

Plateia Alta

R$140,00

R$70,00

*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
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

Novo Hamburgo (RS)
Dia: Sexta-feira, 26 de abril, 21h.
Duração: 90min
Classificação: Livre

Teatro Feevale (ERS-239 – Câmpus II da Universidade Feevale)
www.teatrofeevale.com.br

Setor

Valor

Meia-Entrada

Plateia Baixa

R$120,00

R$60,00

Plateia Alta

R$120,00

R$60,00

Camarote

R$120,00

R$60,00

Frisas 2º Andar

R$100,00

R$50,00

Balcão

R$80,00

R$40,00

Frisas 4º Andar

R$100,00

R$50,00

-20% Funcionários e Graduados Feevale, titular e 1 acompanhante. **Vendas apenas na
Bilheteria do teatro
-20% Cliente Banco Bradesco e Cartões de Crédito Bradesco e guichê exclusivo na bilheteria do
teatro Feevale limitado a 2 (dois) ingressos por clientes, limitado a 100 ingressos por espetáculo.
-20% Clube do Assinante NH para titular e acompanhante
-50% Cartões Zaffari Card e Bourbon Card, na compra de até 2 ingressos por titular do cartão,
nos primeiros 100 ingressos
* 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 ao auditório;
***** 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.
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)

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

Porto Alegre (RS)
Dia: Sábado, 27 de abril, 21h.
Duração: 90min
Classificação: Livre
Teatro do Bourbon Country (Avenida Tulio de Rose, 80 – Shopping Bourbon Country –
Passo d’Areia)
www.teatrodobourboncountry.com.br

Setor

Valor

Meia-Entrada

Plateia Baixa

R$200,00

R$100,00

Camarote

R$180,00

R$90,00

Plateia Alta

R$160,00

R$80,00

Galeria Alta Direta

R$100,00

R$50,00

Mezanino

R$120,00

R$60,00

Galeria Mezanino Direita

R$80,00

R$40,00

Galeria Alta Esquerda

R$100,00

R$50,00

Galeria Mezanino Esquerda

R$80,00

R$40,00

- 50% de desconto para sócios do Clube do Assinante RBS somente na estreia – limitado a 100
ingressos;
- 50% de desconto para titulares dos cartões Zaffari Card e Bourbon Card somente na estreia –
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
**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 ao auditório;
***** 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.
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)

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

Rio de Janeiro (RJ)
Data: Sexta-feira, 14 de junho, 21h
Duração: 90min
Classificação: Livre
Teatro Bradesco Rio (Avenida das Américas, 3.900 – loja 160 do Shopping VillageMall –
Barra da Tijuca)
www.teatrobradescorio.com.br

Setor

Valor

Meia-Entrada

Plateia Baixa

R$200,00

R$100,00

Plateia Alta

R$160,00

R$80,00

-

Frisas

R$100,00

R$50,00

Balcão Nobre

R$120,00

R$60,00

Camarotes

R$140,00

R$70,00

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, débito e
múltiplo (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 assinante O Globo. Desconto limitado a dois ingressos por

sessão para o titular do cartão. Venda limitada de 200 ingressos por sessão;

20% de desconto Passaporte de Benefícios VillageMall em até dois ingressos. Limitado
a 100 ingressos por sessão. Vendas apenas na Bilheteria do teatro.
*Crianças até 24 meses que fiquem sentadas no colo 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 de Janeiro:
-

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, FNEL,
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.
-

MENORES DE 21 ANOS mediante apresentação de carteira de identidade ou

documento com foto válido.
PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO
(apenas aqueles que atuam no município do Rio de Janeiro) mediante de carteira funcional
emitida pela Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro
**** 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.
Capacidade: 1000 lugares
CANAIS DE VENDAS OFICIAIS:
Bilheteria Teatro Bradesco Rio: Av. das Américas, 3.900/Lj 160- Tel: 3431-0100 (diariamente,
das 13h às 21h.)

Sujeito à taxa de serviço:
Site: www.uhuu.com
Atendimento: falecom@uhuu.com

Ana Paula Romeiro - (21) 99601.3908 / 3283.8258 apaula.romeiro@gmail.com
Luiz Claudio de Almeida – (21) 97281-6108 luizclaudioreporter@gmail.com

Apoio de Assessoria de Imprensa:

Mauren Favero l 51 3235.4509 l 51 99857.1770 l
mauren.favero@opuspromocoes.com.br
Letícia Rech l 51 3235.4509 l leticia.rech@opuspromocoes.com.br

Assessoria de Imprensa | Titãs
Perfexx Assessoria | www.perfexx.com.br | Tel: (11) 2306-7092
Ana Paula Aschenbach | anapaula@perfexx.com.br
Tânia Barbato | tania@perfexx.com.br
Carla Clara | carla@perfexx.com.br
Cibele Carla | cibele@perfexx.com.br

