
 
 

Roberta Sá lança Giro,  
show do álbum que reúne canções inéditas de Gilberto Gil e parceiros  

 
 

 
 
Com show para lançar o seu quinto álbum, Roberta Sá visita as cidades de Fortaleza (31 
de maio), Natal (1º de junho), Recife (02 de junho) e Porto Alegre (29 de junho) para 
apresentar o trabalho “Giro”, com canções inéditas. O trabalho conta com parcerias com 
grandes nomes da música popular brasileira, como Gilberto Gil e Jorge Ben Jor. Mais 
detalhes sobre os shows podem ser encontrados no serviço abaixo.  
 
Tudo começou nos encontros e conversas em torno da mesa farta, promovidos pelo 
saudoso amigo e jornalista Jorge Bastos Moreno. Nos almoços de domingo, na casa de 
Moreno, Roberta Sá e Gilberto Gil se aproximaram, no final de 2016. Foi nesse ambiente 
inspirador de bate-papos e música que Roberta pensou em gravar um projeto só com 
canções do compositor baiano. 
 
Pouco depois, Gil a presenteou com a inédita “Giro”, já composta para o novo disco. O 
segundo presente foi “Afogamento”, parceria de Gil e Jorge Bastos Moreno (a gravação 
em dueto com Gil foi lançada em 2018, no álbum Ok Ok Ok, do baiano). A partir 
dessas canções desenhou-se o álbum de inéditas de Gilberto Gil e parceiros, entre eles a 
própria Roberta, co-autora das canções “Cantando as horas”(Gil e Roberta),“Xote da 
Modernidade”(Gil/Bem Gil/Roberta Sá), “Outra coisa”(Gil/Roberta Sá/Yuri Queiroga) e 
“Fogo de Palha”(Gil/Bem Gil/Roberta Sá).  
 
Bem Gil assina a produção de Giro e cuidou de arregimentar o time de músicos. “O papel 
do Bem foi fundamental, foi ele quem sugeriu fazer um disco só com inéditas e 



 
provocou a minha primeira parceria com Gil, Cantando as Horas”, pontua Roberta Sá. 
Além das já citadas, Gil compôs três canções sozinho: “A vida de um casal”, “O lenço e o 
lençol” e “Aurorretratinho”.  “O processo foi muito afetuoso, sem pressa alguma.  Gil é 
uma pessoa muito generosa e, acima de tudo, um músico apaixonado por quem pensa e 
faz música”, finaliza Roberta. 
 
A pedido de Roberta, Gil retomou a parceria com Jorge Ben Jor depois de mais de 40 anos: juntos 
os dois assinam “Ela diz que me ama”, primeiro single do álbum que contou com a participação 
de Ben Jor nos vocais, em estúdio. A direção do show é de Gabriela Gastal e o cenário de 
Valéria Costa, mesma dupla por trás do show Delírio. O desenho da luz  é de Ivan Marques 
e Gabriel Marques e o figurino da estilista Helô Rocha. A banda de feras é formada por 
Bem Gil (violão e guitarra), Alberto Continentino (baixo), Marcelo Costa (bateria e 
percussão) e Danilo Andrade (teclado). 
 
 

www.robertasa.com.br 
 
 

Fortaleza – Teatro RioMar Fortaleza – 31 de maio 
Natal – Teatro Riachuelo – 1º de junho 

Recife – Teatro RioMar Recife – 02 de junho 
Porto Alegre – Teatro do Bourbon Country - 29 de junho 

 
 
 
Fortaleza (CE) 
Dia: Sexta-feira, 31 de maio, 21h 
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$180,00 R$90,00 

Plateia Alta R$160,00 R$80,00 

 
*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; 

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

 
 
 
 
 
 
 

http://www.documentodoestudante.com.br/
http://www.documentodoestudante.com.br/
http://www.documentodoestudante.com.br/
http://www.uhuu.com/
http://www.uhuu.com/
mailto:juliana@vogalassessoria.com.br


 
Natal (RN) 
Dia: Sábado, 1º de junho, 21h 
Duração: 90min 
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$200,00 R$100,00 

Plateia B R$160,00 R$80,00 

Camarote R$180,00 R$90,00 

Frisas R$100,00 R$50,00 

Balcão Nobre R$140,00 R$70,00 

 
- 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. 
***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). 

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


 
- 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 

 
Recife (PE) 
Dia: Domingo, 2 de junho, 20h 
Duração: 90min 
Classificação: Livre 
 
Teatro RioMar Recife  (Avenida República do Líbano, 251 – piso L4 do Shopping RioMar Recife – Pina) 
www.teatroriomarrecife.com.br 
 

Setor Valor Meia-Entrada 

Plateia Baixa R$200,00 R$100,00 

Plateia Alta R$180,00 R$90,00 

Balcão Nobre 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 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. 

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


 
- 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 
 
 
Porto Alegre (RS) 
Dia: Sábado, 29 de junho, às 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$160,00 R$80,00 

Camarote R$140,00 R$70,00 

Plateia Alta R$140,00 R$70,00 

Galeria Alta Direita R$100,00 R$50,00 

Mezanino R$100,00 R$50,00 

Galeria Mezanino Direita R$80,00 R$50,00 

Galeria Alta Esquerda R$100,00 R$40,00 

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 
e vendas apenas na bilheteria; 

http://www.uhuu.com/
http://www.uhuu.com/
mailto:falecom@uhuu.com
http://www.teatrodobourboncountry.com.br/


 
- 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 12h 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).  
 
  

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


 
Assessoria de Imprensa no RS: 

Cátia Tedesco – 51 98181.2000 catia@agenciacigana.com 

 
 

  

 
 
Mais informações: 
Assessoria de comunicação Roberta Sá 
Coringa Comunicação – 21 2259-6042 
Belinha Almendra – belinha@coringacomunica.com.br 
Andrea Tenório – coringa.imprensa@gmail.com 
 
 
 
 

 

mailto:belinha@coringacomunica.com.br
mailto:coringa.imprensa@gmail.com

