
Marcos Piangers inicia tour pelo Brasil 
 

Especial "O Papai é Pop" terá quatro capitais como start da turnê. 
 

 

 

Créditos: Fabiana Jordan e Fábio Jr Severo 

 

Autor do best-seller O Papai é Pop, especialista em novas tecnologias e 

inovação, fenômeno nas redes sociais e uma das maiores referências sobre 

paternidade do país, o jornalista Marcos Piangers inicia a sua nova turnê por 

quatro estados brasileiros para conversar com pais e mães interessados em 

discutir como podemos ser melhores todos os dias. Após o sucesso das 

gravações do "Especial O Papai é Pop" em Santa Catarina, Piangers pretende 

levar a mesma experiência para Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro e 

Fortaleza. 

 

Com mais de 250 mil livros vendidos e lançado em Portugal, Espanha, Inglaterra 

e EUA, Piangers fala sobre o impacto da paternidade na vida de um homem, a 

nova concepção de pai moderno e sobre como aprender diariamente com os 

filhos a ser mais feliz e equilibrado. São histórias divertidas e emocionantes de 

um pai deslumbrado com a beleza da maior missão de um ser humano: preparar 

https://www.opuspromocoes.com.br/imprensaProgramacao.php?id=3498&evento=TOUR+ESPECIAL+O+PAPAI+%C3%89+POP


uma outra pessoa para o mundo, e o mundo para uma outra pessoa. No decorrer 

da conversa, ele vai até o público colher algumas experiências e histórias. 

 

Os ingressos para as palestras já estão à venda e podem ser adquiridos através 

do site Uhuu ou nas bilheterias dos teatros. Todas as informações sobre cada 

cidade em que o espetáculo estará presente podem ser encontradas no serviço 

abaixo. 

 

Classificação livre.  

Patrocínio Diamante: Olympikus Kids 
Patrocínio Prata: Bauducco 
 

PORTO ALEGRE (RS) 

Dia 09 de outubro 

Terça-feira, às 20h 

Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80 - Shopping Bourbon 
Country) 
https://www.teatrodobourboncountry.com.br/ 

  

INGRESSOS: 
 

Setor Inteira Meia-Entrada 

Galeria Alta R$ 70,00 R$ 35,00 

Galeria Mezanino R$ 70,00 R$ 35,00 

Mezanino R$ 70,00 R$ 35,00 

Plateia Alta R$ 80,00 R$ 40,00 

Plateia Baixa R$ 80,00 R$ 40,00 

Camarote R$ 80,00 R$ 40,00 

 

* 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): 

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


Bilheteria do Teatro do Bourbon Country: Av. Túlio de Rose, nº 80 / 2º andar (de 
segunda à 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).  
 

  

SÃO PAULO (SP) 

Dia 15 de outubro 

Segunda-feira, às 20h 

Teatro Opus  (Av. das Nações Unidas, 4777 - Shopping VillaLobos) 
https://www.teatroopus.com.br/ 

  

INGRESSOS: 
 

Setor Inteira Meia-Entrada 

Balcão Nobre R$ 90,00 R$ 45,00 

Plateia Baixa R$ 90,00 R$ 45,00 

Plateia Alta R$ 90,00 R$ 45,00 

 

* Descontos não cumulativos com meia entrada e outras promoções, limitado até 200 
ingressos de cada sessão/espetáculo. 

** 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  

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. 

- 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. 

 

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 Bradesco: Rua Palestra Itália, 500 - Bourbon Shopping São Paulo 
(de domingo à quinta, das 12 às 20h e sexta e sábado das 12h às 22h).  

Bilheteria do Teatro Opus: Av. das Nações Unidas, 4777 - Shopping VillaLobos (de terça 
à domingo, das 12h às 20h). 

Formas de Pagamento: 
Internet : Visa, Master, Diners, Hiper, Elo, American. 
Bilheteria: Dinheiro, Visa, Master, Diners, Hiper, Elo, American e Banricompras (débito).  
 

FORTALEZA (CE) 

Dia 17 de outubro 

http://www.uhuu.com/


Quarta-feira, às 20h 

Teatro RioMar Fortaleza (Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1.500 - 
Shopping RioMar) 
https://www.teatroriomarfortaleza.com.br/ 

  

INGRESSOS: 
 

Setor Inteira Meia-Entrada 

Plateia Alta R$ 70,00 R$ 35,00 

Plateia Baixa A R$ 80,00 R$ 40,00 

Plateia Baixa B R$ 80,00 R$ 40,00 

 

*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 

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


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 (sujeito à taxa de serviço): 

Site: www.uhuu.com  

Atendimento: falecom@uhuu.com 

CANAIS DE VENDAS OFICIAIS (sem taxa de serviço): 

Bilheteria do Teatro RioMar Fortaleza: Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1.500 - 
Shopping RioMar (de terça a sábado das 12 às 21h e domingos e feriados 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).  
 

 

RIO DE JANEIRO (RJ) 

Dia 31 de outubro 

Quarta-feira, às 20h 

Teatro Bradesco Rio (Av. das Américas, 3.900 - Shopping VillageMall 
Barra da Tijuca) 
https://www.teatrobradescorio.com.br/ 

INGRESSOS: 
 

Setor Inteira Meia-Entrada 

Balcão Nobre R$ 80,00 R$ 40,00 

http://www.uhuu.com/


Frisas Pares R$ 80,00 R$ 40,00 

Frisas Ímpares R$ 80,00 R$ 40,00 

Plateia Alta R$ 90,00 R$ 45,00 

Plateia Baixa R$ 90,00 R$ 45,00 

Camarote R$ 90,00 R$ 45,00 

 

*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. 

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


 

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 Bradesco Rio: Av. das Américas, 3.900 - Shopping VillageMall Barra 
da Tijuca (de segunda a sábado das 13 às 21h e domingos e feriados 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).  
 

http://www.uhuu.com/

