
Jon Secada apresenta turnê pelo Nordeste 

Com apresentações marcadas para março, cantor se apresenta em três 

capitais  
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Com uma carreira que abrange mais de duas décadas, dois Grammy Awards, 20 

milhões de álbuns vendidos e papéis protagonistas da Broadway, os sons aclamados e 

românticos de Jon Secada, resultam em numerosos sucessos em inglês e espanhol 

estabelecendo-o como um dos primeiros artistas bilíngues a ter sucesso internacional, 

com sua música latina mesclada a sua música pop americana.  

 

Com realização da Opus Promoções e Hits Entretenimento, o cantor realizará parte da 

sua turnê brasileira no Nordeste, passando por Natal, Recife e Fortaleza. Mais 

informações sobre o serviço podem ser encontradas no final do texto.   

 

Reconhecida como personalidade humanitária do ano em 2016 pela fundação 

Muhammad Ali, a carreira da Secada se disparou em 1991, com o lançamento do 

álbum de estreia intitulado “Jon Secada” (SBK / EMI), que vendeu mais de seis milhões 

de cópias em todo o mundo, foi certificado triple platina nos EUA e alcançou o número 

15 nos álbuns pop da Billboard. 

 



A versão em espanhol do álbum, Otro Dia Mas Sin Verte (EMI-Latin), lhe deu o álbum 

latino número 01 de 1992 e com ele Jon ganhou seu primeiro Grammy Award, na 

categoria "Best Latin Pop Album" e emplacou mais 03 hits no Top 20 hits da Billboard. 

 

Em 2018, Jon Secada retorna aos palcos trazendo vida e um tributo sincero a Beny 

Moré, um dos ícones mais queridos de Cuba. Produzido por Julio Bagué, com o apoio 

da Peer Music e na companhia de The Charlie Sepulveda. Big band "Para Beny Moré 

With Love" encontra-se o artista cubano-americano reescrevendo dez dos clássicos 

intemporais de Moré, organizados por ninguém menos que Ray Santos. 

 

Cantando também seus grandes sucessos como Mental Picture, Just Another 

Day, Angel, Do You Believe in Us, a versão latina de “Otro Dia Mas Sin Verte” e muitos 

outros, Jon Secada passará com sua turnê pelo Brasil em Março/2019. 

 

 

Natal – Teatro Riachuelo – 29 de março 

Recife – Teatro RioMar Recife – 30 de março 

Fortaleza – Teatro RioMar Fortaleza – 31 de março 

 
Natal (RN) 

Dia: Sexta-feira, 29 de março, 21h 

Duração: 75min 

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 Gold R$520,00 R$260,00 

Plateia A R$440,00 R$220,00 

Plateia B R$380,00 R$190,00 

Camarote R$280,00 R$140,00 

Frisas R$180,00 R$90,00 

Balcão Nobre R$200,00 R$100,00 

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


 

- 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). 

- 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  

http://www.documentodoestudante.com.br/
http://www.documentodoestudante.com.br/
http://www.documentodoestudante.com.br/
http://www.uhuu.com/
http://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: Sábado, 30 de março, 21h 

Duração: 75min 

Classificação: 12 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 Gold R$560,00 R$280,00 

Plateia A R$520,00 R$260,00 

Plateia B R$480,00 R$240,00 

Plateia Alta A R$460,00 R$230,00 

Plateia Alta B R$440,00 R$220,00 

Balcão Nobre A R$420,00 R$210,00 

Balcão Nobre B R$380,00 R$190,00 

 

*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. 

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 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: Domingo, 31 de março, 21h 

Duração: 75min 

Classificação: 12 anos 

 

Teatro RioMar Fortaleza  (Rua Lauro Nogueira, 1.500 – piso L3 do Shopping RioMar Fortaleza – Papicu) 

www.teatroriomarrecife.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.teatroriomarrecife.com.br/


Setor Valor Meia-Entrada 

Plateia Baixa Central R$480,00 R$240,00 

Plateia Baixa Lateral R$440,00 R$220,00 

Plateia Baixa B R$380,00 R$190,00 

Plateia Alta A  R$340,00 R$170,00 

Plateia Alta B  R$290,00 R$145,00 

 

*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. 

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


  

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.uhuu.com/
http://www.uhuu.com/

