
 

Cientista Joana D’Arc apresenta palestra especial do mês da mulher 

A história de superação passará por Fortaleza, Natal e Rio de Janeiro em março 

 

 

Créditos: Inventivo Coletivo (@inventivo.coletivo) 

 

No mês dedicado às mulheres, a cientista Joana D’Arc Félix de Sousa conta a sua história de 

vida e superação em três capitais brasileiras: Fortaleza, Natal e Rio de Janeiro. Mais 

informações sobre o serviço e datas ao final do texto.  Aos 53 anos, Joana já possui 103 

prêmios por suas pesquisas, dentre eles o “Personalidade 2017” do Prêmio Faz Diferença, 

concedido pelo Jornal O Globo, em 2018.  

Filha de uma empregada doméstica e de um funcionário de curtume, em Franca, no interior de 

São Paulo, Joana enfrento a fome, a falta de estrutura e o preconceito. Ainda pequena ela 

precisou enfrentar as dificuldades sozinha: quando seu único sapato do ano rasgou, no primário, 

os colegas viram o plástico que cobria o buraco na sola. Quieta, enfrentou as risadas. Na 

adolescência, ouviu da mãe de uma colega de turma que, por ser negra, deveria utilizar a 

entrada de serviço do prédio. Não chorou, mas foi embora.  

Sua inteligência e dedicação mostraram resultados logo cedo. Aos 14 anos foi estudar Química 

na Unicamp (Universidade Estadual de Campinas). Morou sozinha em um pensionato. No 

começo, a única refeição que tinha era o almoço na universidade. Desistir nunca foi uma opção 



para Joana. Ganhou asas e partiu para os Estados Unidos. Aos 25 anos, era PhD em Química 

pela Universidade Harvard. Desde 2004, faz pesquisa de ponta com alunos da Escola Agrícola 

de Franca, onde é professora e coordena o curso técnico de curtimento. Correu atrás de bolsas 

de iniciação científica para os estudantes e, com eles, registrou 15 patentes nacionais e 

internacionais.  

 

Fortaleza - Teatro RioMar Fortaleza - 13 de março 

Natal - Teatro Riachuelo - 25 de março 

Rio de Janeiro - Teatro Bradesco Rio - 26 de março 

 

Fortaleza (CE) 

Dia: Quarta-feira, 20h30, 13 de março 

Duração: 100min 

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$90,00 R$45,00 

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

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

  

*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. 

http://www.teatroriomarrecife.com.br/
http://www.teatroriomarrecife.com.br/


- 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). 

  

  

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


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 

 

 

Natal (RN) 

Dia: Segunda-feira, 20h30, 25 de março 

Duração: 100min 

Classificação: Livre 

 

Teatro Riachuelo  (Avenida Bernardo Vieira, 3.775 – piso L3 do Shopping Midway Mall – Tirol) 

www.teatroriachuelonatal.com.br 

 

 

Setor Valor Meia-Entrada 

 Plateia A R$90,00 R$45,00 

 Plateia B R$90,00 R$45,00 

 Camarote R$80,00 R$40,00 

 Frisas R$70,00 R$35,00 

 Balcão Nobre R$70,00 R$35,00 

  

- 50% Unimed Natal Clientes plano e médicos cooperadores nos primeiros 350 ingressos no formato 

plateia (por espetáculo) ou 500 ingressos no formato pista (por espetáculo) 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. 

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


***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 Natal: 

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

 

 

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


Rio de Janeiro (RJ) 

Data: Terça-feira, 20h30, 26 de março 

Duração: 100min 

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$90,00 R$45,00 

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

 Frisas R$70,00 R$35,00 

 Balcão Nobre R$80,00 R$40,00 

 Camarotes R$80,00 R$40,00 

 

 

-  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; 

http://www.teatrobradescorio.com.br/
http://www.teatrobradescorio.com.br/


******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: 

 

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


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 

  

 


