Palestra “Marco Zero” faz turnê pelo Nordeste

Fenômeno na internet, casal de obstetras Domingos Mantelli e Erica Mantelli apresentam a
nova palestra em três capitais

Um dos casais mais famosos das redes sociais, os médicos Domingos Mantelli e Erica
Mantelli apresentam a palestra “Marco Zero”. Em turnê pelo Nordeste, a apresentação
acontece em Recife (Teatro RioMar Recife), Fortaleza (Teatro RioMar Fortaleza) e Natal
(Teatro Riachuelo Natal). Mais informações no serviço abaixo.
Na palestra, os médicos compartilham a sua trajetória e a maneira que encaram a
Medicina, o atendimento humanizado aos pacientes e a escolha pelo foco na gestação,
sabendo a importância deste momento como catalizador de mudanças do ser humano.
Ginecologista, obstetra, escritor e palestrante, Dr. Domingos Mantelli é autor do livro
“Gestação: Mitos e Verdades Sob o Olhar De Um Obstetra”. Mantelli é referência
quando falamos sobre parto humanizado. Também ginecologista e obstetra, Dr. Erica
Mantelli é especialista em saúde sexual e também palestrante.
Recife – Teatro RioMar Recife – 8 de fevereiro
Fortaleza – Teatro RioMar Fortaleza – 9 de fevereiro
Natal – Teatro Riachuelo Natal – 10 de fevereiro

Recife (PE)
Dia: Sexta-feira, 20h30 – 8 de fevereiro
Duração: 120min.
Classificação: 14 anos.

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 – 1º lote

R$100,00

R$50,00

Plateia Alta – 1º lote

R$90,00

R$45,00

Balcão Nobre – 1º lota

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 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 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

Fortaleza (CE)
Dia: Sábado, 20h – 9 de fevereiro
Duração: 120min
Classificação: 14 anos

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 – 1º lote

R$100,00

R$50,00

Plateia Baixa B – 1º lote

R$90,00

R$45,00

Plateia Alta – 1º lote

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.
- 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

Natal (RN)
Dia: Domingo, 19h – 10 de fevereiro
Duração: 120min
Classificação: 14 anos

Teatro Riachuelo (Avenida Bernardo Vieira, 3.775 – piso L3 do Shopping Midway Mall – Tirol)
www.teatroriachuelonatal.com.br

Setor

Valor

Meia-Entrada

Plateia A – 1º lote

R$100,00

R$50,00

Plateia B – 1º lote

R$90,00

R$45,00

Camarote – 1º lote

R$100,00

R$50,00

Frisas – 1º lote

R$80,00

R$40,00

Balcão Nobre – 1º lote

R$70,00

R$35,00

50% de desconto UNIMED NATAL, para os primeiros 100 ingressos no formato Plateia e 200 no formato
Pista (por espetáculo) 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.
*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 Natal:
Luciana Oliveira – (84) 98728-0813 luciana@sollarcomunicacao.com.br

