
 

 
Superprodução “Circo Turma da Mônica – O Primeiro Circo do 

Novo Mundo” confirma sessões em Recife 
 

Apresentado por Ministério da Cultura e Brasilprev, superprodução circense que tem 
Dedé Santana como mestre de cerimônia, terá apresentações no Teatro RioMar Recife 

 
Fotos: https://goo.gl/yyFdjM  

 
Maior espetáculo já produzido nos estúdios da Mauricio de Sousa Produções, Circo da 
Turma da Mônica – O Primeiro Circo do Novo Mundo já tem data para estrear em 
Recife: dias 15 e 16 de setembro, no Teatro RioMar Recife.  As vendas já estão abertas 
por meio dos sites www.circoturmadamonica.com.br e Uhuu e na bilheteria do teatro. 
 
Sucesso de público e crítica, o espetáculo tem supervisão geral de Mauricio de Sousa e 
participação mais que especial do eterno trapalhão Dedé Santana como mestre de 
cerimônia, além de Rodrigo Robleño, reconhecido internacionalmente por seu 
trabalho no espetáculo Varekai do Circo Du Soleil. O Circo da Turma da Mônica – O 
Primeiro Circo do Novo Mundo encantou e surpreendeu o público em São Paulo pela 
sua grandiosidade e interação com a plateia, que contou com a presença de 
celebridades como Ana Hickmann, Thais Ferzosa, Thais Pacholek, Giovanna Grigio, 
Mariana Godoy, Danny Pink, Marília Gabriela, Otavio Mesquita e o jornalista Thiago 
Scheuer. 
 
Quem está à frente como produtor e diretor geral é Mauro Sousa, que lidera a 
Mauricio de Sousa Ao Vivo, responsável por transformar as histórias em quadrinhos 
em experiências lúdicas, educativas e culturais. “É uma honra e uma grande 
responsabilidade trocar experiências e dirigir pessoas como Dedé Santana e Rodrigo 
Robleño, além de um brilhante time de elenco e bailarinos. Recebemos na primeira 
temporada em São Paulo mais de 12 mil pessoas e isso significa que o espetáculo está 
cumprindo o seu papel de entreter e emocionar, que são características intrínsecas da 
Turma da Mônica”, afirma Mauro Sousa. 
 
“Temos muito orgulho em apoiar essa produção genuinamente brasileira, que circulará 
por tantas cidades do país. O musical é um programa voltado a toda família, uma 
excelente oportunidade para os pais levarem os filhos para conhecer o resultado dessa 
parceria tão especial entre Mauricio de Sousa e Dedé Santana, que transcende 
gerações”, diz Ângela Beatriz de Assis, Diretora Comercial e de Marketing da 
Brasilprev, empresa patrocinadora do espetáculo. 
 
O Circo Turma da Mônica – O Primeiro Circo do Novo Mundo é apresentado pelo 
Ministério da Cultura e pela Brasilprev e tem como realização a Mauricio de Sousa AO 
VIVO e a Opus Promoções. Com duração de 1h20 e 15 minutos intervalo, a 
classificação é livre, recomendada para maiores de 3 anos. Parte das realizações do 
projeto “Arte em Cena” sob PRONAC 16055 da Modal Produções LTDA. 
 

https://goo.gl/yyFdjM
http://www.circoturmadamonica.com.br/
https://uhuu.com/


 
 
 
 
 
 

Circo Turma da Mônica – O Primeiro Circo do Novo Mundo 
 
FICHA TÉCNICA: 

Supervisão Geral: 
MAURICIO DE SOUSA 
 
Direção e Produção Geral: 
MAURO SOUSA 
 
Direção Musical: 
MARCELO SOUSA 

História Original: 
Christiano Metri 
Rafael Barioni 
Karina Imoto 
 
Realização: 
MAURICIO DE SOUSA PRODUÇÕES 
OPUS PROMOÇÕES 
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Roteiro Adaptado: 
PEDRO CAMERON E 
MAURICIO DE SOUSA PRODUÇÕES 

Participações Especiais: 
DEDÉ SANTANA - “Mestre de Cerimônias”  
 
RODRIGO ROBLEÑO - “O Palhaço”  
 
Apresentado por: 
MINISTÉRIO DA CULTURA 
BRASILPREV 

Serviço: 
Circo Turma da Mônica – O Primeiro Circo do Novo Mundo 
Data: 15 e 16 de setembro (sábado e domingo) 
Horários: 17h e 20h (sábado) e 11h e 16h (domingo) 
Local: Teatro RioMar Recife  
Endereço: Av. República do Líbano, 251 / 4º piso – RioMar Shopping  
Site do teatro: www.teatroriomarrecife.com.br   
Realização: Mauricio de Sousa AO VIVO 
 
INGRESSOS: 

Setor Valor Meia-Entrada 

Balcão Nobre R$ 50,00  R$ 25,00 

Plateia Alta R$ 100,00  R$ 50,00 

Plateia Baixa Lateral R$ 120,00  R$ 60,00 

Plateia Premium  R$ 140,00   R$ 70,00 

 
- 50% de desconto na compra de até dois ingressos por assinante titular do Jornal do 
Commercio, mediante apresentação da carteira do JC Clube e documento de 
identificação com foto. Desconto válido apenas para vendas na bilheteria do teatro. 
 
*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 

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


 
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) 
Site: www.uhuu.com   
Atendimento: falecom@uhuu.com 
 
SOBRE A MAURICIO DE SOUSA AO VIVO 
Empresa do Grupo Mauricio de Sousa, que tem como missão transformar as histórias 
dos quadrinhos em experiências AO VIVO de forma lúdica, educativa e cultural. 
Parques, franquias, espetáculos musicais, eventos corporativos, culturais, esportivos, 
espaços temáticos interativos para shoppings e feiras de negócios; licenciamento de 
áreas temáticas em parque aquático, hotéis e restaurante; palestras e sessões de 
autógrafos com Mauro Sousa e Meet & Greet com personagens de Mauricio de Sousa 
são as principais frentes de negócios da empresa. 
 
SOBRE A BRASILPREV 
Com 24 anos de atuação, a Brasilprev Seguros e Previdência S.A tem como acionistas a 
BB Seguridade Participações, braço de seguros, capitalização e previdência privada do 
Banco do Brasil, um dos maiores bancos do país, e a Principal, uma das principais 
instituições financeiras dos Estados Unidos. Líder do setor, a companhia obteve em 
2017, lucro líquido ajustado de R$ 1,09 bilhão e faz a gestão de mais de R$ 240 bilhões 

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


 
em ativos e uma carteira de 1,98 milhão de clientes. Especialista no negócio de 
previdência privada, com produtos acessíveis e serviços diferenciados, a Brasilprev 
conta como seu principal canal de distribuição a rede de agências do Banco do Brasil. 

Mais informações:  
 
Míddia Assessoria 
(81) 98745-0201 
Paula Schver – paula@middia.com.br  
 
Assessoria de imprensa da MAURICIO DE SOUSA AO VIVO: 
Press à Porter Gestão de Imagem 
(11) 3813-1344 – ramais 37 e 35 
Claudia Rozembrá - claudiarozembra@pressaporter.com.br 
Vanessa Decicino - vanessa@pressaporter.com.br 
Gustavo Diamantino - gustavo@pressaporter.com.br 

Assessoria de imprensa da Brasilprev 
G&A Comunicação Corporativa 
Rogério Gama / Pepita Ortega 
Tel.: (11) 3037-3219 / 3229 
E-mails: rogerio@gaspar.com.br ; pepitaortega@gaspar.com.br 
 
Assessoria de imprensa da Opus Promoções: 
Mauren Favero – mauren.favero@opuspromocoes.com.br  
 (51) 3235-4509 e (51) 99857-1770 
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