TEATRO RIOMAR RECIFE
O espaço cultural é o segundo teatro aberto no Nordeste com administração da Opus
Promoções. O empreendimento é mais uma parceria com o Grupo JCPM
O Teatro RioMar Recife é um empreendimento cultural, resultado da parceria entre a produtora
Opus Promoções e o Grupo JCPM. Localizado no RioMar Shopping, o espaço surge como opção
de entretenimento para os pernambucanos, com conforto e segurança para eventos sociais,
corporativos e culturais.
O início de operações aconteceu em fevereiro de 2014, com a montagem O Que o Mordomo
Viu, com Miguel Falabella, Marisa Orth e grande elenco.
O teatro conta com mais de 2.800 m² e capacidade para 696 espectadores, distribuídos em
plateia baixa, plateia alta e balcão nobre. A caixa cênica é composta por um palco de 230 m² e é
feito com madeira nobre. Todo o projeto conta com materiais de alta qualidade e equipamentos
de ponta, fazendo com que sistemas de iluminação, áudio e estrutura se equiparem aos mais
modernos teatros do mundo. A acessibilidade e visibilidade também foram cuidadosamente
projetadas, sendo previstos lugares para cadeirantes, pessoas com dificuldade de locomoção e
pessoas obesas.
O espaço acumula números expressivos:



Mais de 100 eventos realizados entre corporativos, sociais e culturais;
Público superior a 80 mil espectadores.

O Teatro RioMar Recife já foi palco de atrações como: O Que o Mordomo Viu, Dracula, Joan
Baez, Milton Nascimento, John Pizzarelli, Branca de Neve, Gilberto Gil, Simone, Marcos Veras,
Backyardigans, Fafá de Belém, Ira!, Azul Resplendor (Com Eva Wilma), Mais uma Vez Amor (Com
Debora Secco e Marcos Mion), Uma Noite com os Bee Gees, Thiago Soares, Eduardo Sterblitch,
Zé Lezin e Cinderela, Cazuza – Pro Dia Nascer Feliz, God Save The Queen, Rita Lee Mora ao Lado,
Abba The History, Orquestra Castro Alves, Paulinho Moska, Beije Minha Lápide (Com Marco
Nanini), Cássia Eller – O Musical, entre outros muitos sucessos.

RIOMAR SHOPPING
Tanto para os recifenses quanto para os turistas, o RioMar Recife chama a atenção por sua
arquitetura diferenciada, pela imponente entrada, entorno repleto de palmeiras e de esculturas
do artista plástico Francisco Brennand. À sua frente desfila calmo e sereno o Rio Jordão, que se
une mais a frente com o Rio Capibaribe, e ao lado nossos olhos alcançam as praias do Pina e Boa
Viagem banhadas pelo mar e cobertas pelo calor do sol nordestino.
Erguido numa área de terreno de 202.710m², com área construída de 295.000m², ABL de
101.000m², estacionamento para 6.200 veículos, o RioMar tem arquitetura moderna,
surpreende pela claridade da luz do dia que atravessa os domus de vidro com fatores de controle
dos raios infravermelhos e ultravioleta, entre 9h e 17h, contabilizando significativa redução no
consumo de energia, que alinhado a eficiente sistema de refrigeração em vigas e pisos frios
garantem conforto aos clientes e sustentabilidade ao empreendimento. Sendo um Shopping
sustentável tem também na gestão da água importantes medidas para economia deste recurso.

SOBRE O GRUPO JCPM
O Grupo JCPM atua nos segmentos de Shopping Center, Imobiliário e de Comunicação. Tem
participação em 12 shoppings e já está em término o 13º empreendimento comercial em
Fortaleza – o RioMar Presidente Kennedy, que inaugura em outubro deste ano de 2016. No
Recife, atua com o Shopping Recife, Tacaruna, Guararapes, Plaza Casa Forte e com o RioMar
Recife. No Ceará, inaugurou em outubro de 2014 o RioMar Fortaleza. Em Sergipe, está no
Shopping Jardins e RioMar. Na Bahia, o Salvador Shopping e o Salvador Norte Shopping. No
Sudeste, participa de dois shoppings em São Paulo: Granja Vianna e Villa-Lobos. Nos 12
empreendimentos, são gerados quase 58 mil empregos pelos lojistas e condomínios. No setor
de Comunicação atua com o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação.

OPUS PROMOÇÕES
A Opus Promoções, empresa consagrada entre público, artistas e produtores pela qualidade e
diversidade de sua programação, há quatro décadas de intensa e ininterrupta trajetória, com
sede em Porto Alegre, também administra nove importantes casas de espetáculos pelo Brasil.
São elas: Teatro Bradesco (São Paulo/SP), Teatro Sompo Seguros (São Paulo/SP), Teatro
Bradesco Rio (Rio de Janeiro/RJ), Teatro do Bourbon Country e Auditório Araújo Vianna (Porto
Alegre/RS), Teatro Feevale (Novo Hamburgo/RS), Teatro Riachuelo (Natal/RN), Teatro RioMar
Recife (Recife/PE) e Teatro RioMar Fortaleza (Fortaleza/CE).
Comprometida com a excelência em todos os projetos em que se envolve, a Opus Promoções
contabiliza números expressivos ao longo de sua história:





Mais de 13 mil eventos
Público de mais de 20 milhões de espectadores
São 13.848 lugares distribuídos em 9 casas de espetáculo
Potencial máximo de circulação de 41.544 pessoas por dia nos teatros administrados
pela Opus

TRAMONTINA
A Tramontina acredita que tudo o que é feito com carinho é especial. Por isso, gosta tanto do
bem-estar que as pessoas sentem quando preparam algo com as próprias mãos, quando a
receita dá certo, quando veem o jardim florido ou a bicicleta do filho consertada. Essa filosofia
nasceu há mais de 100 anos com Valentin Tramontina, em sua pequena ferraria. Ainda hoje é
mantida pela empresa, honrando os valores pelos quais foi criada e estimulando seus mais de 7
mil funcionários para que os consumidores tenham um mix de mais de 18 mil itens entre
utensílios e equipamentos para cozinha, eletros, ferramentas para agricultura, jardinagem,
manutenção industrial, construção civil, além de materiais elétricos e móveis em madeira ou em
plástico. A Tramontina tem, nos Centros de Inovação, Pesquisa e Desenvolvimento, um valioso
suporte. Os parceiros de mercado também podem contar com cinco centros de logística e cinco
escritórios regionais de vendas no Brasil para satisfazer, com agilidade, os seus clientes. Além
disso, uma atuação sustentável faz com que a Tramontina faça bonito também em suas
comunidades e no cuidado com o meio ambiente, valores que acompanham a marca no Brasil e
nos diferentes continentes onde está presente com 11 unidades internacionais.

RECIFE
Teatro RioMar Recife (Av. República do Líbano, 251 / 4º piso – RioMar Shopping / Recife –
PE)
www.teatroriomarrecife.com.br

Assessoria de imprensa:
Mauren Favero – (51) 3235.4509 / (51) 9857.1770
mauren.favero@opuspromocoes.com.br
Pâmela Seyffert – (51) 3235.4504
pamela.seyffert@opuspromocoes.com.br

