Peça “Um Panorama Visto da Ponte”, com Rodrigo Lombardi e Sérgio Mamberti, fará
apresentações pelo Brasil

Clássico do teatro marca o encontro de duas gerações de grandes atores em turnê nacional
que inicia em 2019

Clique na imagem para salvar em alta resolução. Crédito: Ale Catan

Um Panorama Visto da Ponte é uma peça em dois atos escrita inicialmente em 1955 e reescrita
em 1956. Com direção de Zé Henrique de Paula tem sua segunda montagem no Brasil. O
espetáculo, que inicia sua nova turnê em 2019, passará por cinco cidades com teatros
administrados pela Opus. A primeira apresentação acontece em Natal, seguido por Fortaleza,
Recife, Novo Hamburgo e Porto Alegre. As vendas estão disponíveis a partir do dia 5 de
novembro. Confira o serviço completo abaixo.
A ação se passa em Nova Iorque e, narrada pelo advogado Alfiere, a peça conta a história de um
casal de imigrantes italianos – Eddie Carbone, um trabalhador das docas do Brooklyn, e a dona
de casa Beatrice. Os dois criam a sobrinha órfã de Beatrice, a jovem Catherine. O conflito se
estabelece quando a família recebe dois primos italianos de Beatrice, Marco e Rodolfo, que
estão imigrando ilegalmente para os Estados Unidos. A partir deste encontro o “sonho
americano” fica ameaçado e todas as emoções antes camufladas começam a eclodir. Eddie
então tomará uma atitude que marcará a sua vida e de todos que o rodeiam.
Em cena duas gerações de atores consagrados, Rodrigo Lombardi e Sérgio Mamberti, em um
grande texto do teatro. Unido ao carisma de consagrados atores um texto de excelência com a
sofisticação e profundidade, defendidas por Arthur Miller, de um teatro acessível ao grande
público, que desperta emoções comuns a todos Arthur Miller (1915-2005) é considerado um
dos maiores dramaturgos de todos os tempos. Ao longo de sua extensa carreira escreveu
diversas peças que foram premiadas, analisadas e montadas em todo o mundo. Peças que
revelam insights profundos e humanos que marcaram toda a sua obra dramática.
Assim como em outras peças de Miller, o texto aborda a sociedade moderna ao mesmo tempo
em que oferece uma visão crítica do modo de vida desta sociedade. Ao tema da imigração, da
solidariedade social, da fidelidade a um código de honra, se entrelaça o da intolerância.

Ficha Técnica
Texto: Arthur Miller
Tradução: José Rubens Siqueira
Direção: Zé Henrique de Paula
Assistente de direção: Ines Aranha
Elenco:
Rodrigo Lombardi (Eddie Carbone)
Sergio Mamberti (Alfiere)
Antonio Salvador (Marco)
Bernardo Bibancos (Rodolfo)
Gabriel Mello (Oficial da imigração)
Gabriella Potye (Catherine)
Patricia Pichamone (Beatrice)
William Amaral (Louis)
Cenário: Bruno Anselmo
Figurinos: Zé Henrique de Paula
Iluminação: Fran Barros
Trilha Original: Fernanda Maia
Fotografia: Ale Catan
Produção e Design Gráfico: Cadão
Assessoria de Imprensa: Morente Forte
Comunicação Digital: Agência Lema
Coordenação de Comunicação: Fernanda Couto
Coordenação Financeira: Cleo Chaves
Produção Executiva: Daniel Palmeira
Assistente de Produção: Daniel Aureliano
Direção de Produção: Carlos Mamberti
Produtores Associados: Rodrigo Lombardi, Kiko Vianello e Fernanda Couto
Realização: Geradora Teatral e Mamberti Produções
Apoio: Porto Seguro
Patrocínio: Vivo
UM PANORAMA VISTO DA PONTE
Dia 25 de janeiro, no Teatro Riachuelo (Natal / RN)
Dias 26 e 27 de janeiro, no Teatro RioMar Fortaleza (Fortaleza / CE)
Dias 02 e 03 de fevereiro, no Teatro RioMar Recife (Recife / PE)
Dia 7 de fevereiro, no Teatro Feevale (Novo Hamburgo / RS)
Dias 8 e 9 de fevereiro, no Teatro do Bourbon Country (Porto Alegre / RS)

Classificação: 14 anos
Duração: 100 minutos
NATAL (RN)
Dia 25 de janeiro
Sexta-feira, às 21h

Teatro Riachuelo Natal (Av. Bernardo Vieira, 3775 / Natal – RN)
www.teatroriachuelonatal.com.br

INGRESSOS

SETOR

VALOR

MEIA-ENTRADA

Plateia A
Plateia B
Camarotes
Frisas 01 e 02
Frisas 03 e 04
Frisas 05 e 05
Balcão Nobre

R$150,00
R$140,00
R$150,00
R$90,00
R$90,00
R$90,00
R$120,00

R$ 75,00
R$ 70,00
R$ 75,00
R$ 45,00
R$ 45,00
R$ 45,00
R$ 60,00

- 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 1 (um) ingresso por CPF;
- 50% de desconto para profissionais da saúde e educação, mediante apresentação de
documento que comprove função. 2 ingressos por CPF (limitado a 200 ingressos). Somente na
bilheteria do Teatro.
- 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 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
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

FORTALEZA (CE)
Dias 26 e 27 de janeiro
Sábado, às 21h
Domingo, às 20h
Teatro RioMar Fortaleza (Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1.500 - Shopping
RioMar)
https://www.teatroriomarfortaleza.com.br/

INGRESSOS:

SETOR

VALOR

MEIA-ENTRADA

Plateia Baixa A
Plateia Baixa B
Plateia Alta

R$140,00
R$120,00
R$100,00

R$ 70,00
R$ 60,00
R$ 50,00

*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:
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).
CANAIS DE VENDAS OFICIAIS (sujeito à taxa de serviço):
Site: www.uhuu.com

Atendimento: falecom@uhuu.com
Informação para a imprensa em Fortaleza:

Rina Fontenele - rinafontenele@gmail.com
Juliana Bomfim - juliana@vogalassessoria.com.br
RECIFE (PE)
Dias 02 e 03 de fevereiro
Sábado, às 21h
Domingo, às 20h
Teatro RioMar Recife (Av. República do Líbano, 251 / 4º piso – RioMar Shopping
/ Recife – PE)
www.teatroriomarrecife.com.br

INGRESSOS:

SETOR

VALOR

MEIA-ENTRADA

Plateia Baixa
Plateia Alta
Balcão Nobre

R$150,00
R$130,00
R$90,00

R$ 75,00
R$ 65,00
R$ 45,00

*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 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)

CANAIS DE VENDAS SUJEITO À TAXA DE CONVENIÊNCIA:

Site: www.uhuu.com
Atendimento: falecom@uhuu.com

Informação para a imprensa em Recife:
Míddia Assessoria
Paula Schver – paula@middia.com.br (81) 98745-0201

NOVO HAMBURGO (RS)
Dia 7 de fevereiro
Quinta-feira, às 21h
Teatro Feevale (ERS-239 – Câmpus II da Universidade Feevale)
www.teatrofeevale.com.br

INGRESSOS
SETOR

VALOR

MEIA-ENTRADA

Plateia Baixa
Plateia Alta
Camarotes
Frisas
Balcão Nobre (Visão Parcial)

R$120,00
R$100,00
R$90,00
R$80,00
R$60,00

R$ 60,00
R$ 50,00
R$ 45,00
R$40,00
R$30,00

Balcão Nobre

R$60,00

R$30,00

- 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
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).

Assessoria de Imprensa no RS:
Cátia Tedesco – 51 98181.2000 catia@agenciacigana.com

PORTO ALEGRE (RS)
Dias 8 e 9 de fevereiro
Sexta-feira, às 21h
Sábado, às 21h
Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80 / 2º andar – Shopping Bourbon Country)
www.teatrodobourboncountry.com.br

INGRESSOS
SETOR

VALOR

MEIA-ENTRADA

Plateia Baixa
Camarotes
Plateia Alta
Galeria Alta
Mezanino
Galeria Mezanino
Bancos Extras Mezanino

R$140,00
R$140,00
R$120,00
R$80,00
R$100,00
R$80,00
R$80,00

R$ 70,00
R$ 70,00
R$ 60,00
R$40,00
R$50,00
R$40,00
R$40,00

- 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 e um acompanhante,
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)
Formas de Pagamento:
Internet : Visa, Master, Diners, Hiper, Elo, American.
Bilheteria: Dinheiro, Visa, Master, Diners, Hiper, Elo, American e Banricompras (débito).
Informações para a imprensa:
Agência Cigana
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

