
‘O SHOW DA LUNA MUSICAL’ VOLTA AO TEATRO OPUS REPLETO DE 
MAGIA E DIVERSÃO 

  
Espetáculo baseado na famosa série de TV terá sessões nos dias 8 e 9 de 

junho, em São Paulo, com ingressos a partir de R$40 
 

 
Clique na imagem para salvar em alta resolução. Crédito: Kiko Mistrorigo 

Mais fotos em www.opuspromocoes.com.br 
  

Após enorme sucesso de bilheteria e crítica, as crianças terão nova 
oportunidade para se encantar com o espetáculo ‘O Show da Luna Musical’. 
As aventuras da garotinha curiosa que adora ciências, e famosa pelas 
descobertas na tela da televisão, voltam ao Teatro Opus, em São Paulo, nos 
dias 8 e 9 de junho, às 15h. Confira o serviço completo abaixo. 
  
O musical Show da Luna é uma produção do núcleo teatral da TV PinGuim, 
criado e dirigido por Célia Catunda, Jonatan Pilolé e Kiko Mistrorigo. As 
canções que serão apresentadas no palco, de autoria de André 
Abujamra e Márcio Nigro, foram especialmente coreografadas para o 
espetáculo. 
  
Em cena, há um grande elenco de bailarinos e atores que irá contracenar com 
a cientista preferida das crianças. Durante as apresentações, Luna, Júpiter e 
Cláudio tentarão desvendar como a água vira chuva, se há alguém vivendo em 
Marte e por que as bolhas são redondas. Tudo isso em uma aventura pra lá de 
divertida, e repleta de canções, danças e fantasias. 
  
Duração: 60min 
Classificação: Livre 
  

http://www.opuspromocoes.com.br/


O SHOW DA LUNA – MUSICAL 
8 e 9 de junho, de 2019 
Sábado e domingo, às 15h 
Teatro OPUS (4º Piso do Shopping Villa-Lobos  - Av. das Nações Unidas, 4777 
- Alto de Pinheiros - São Paulo, SP) - https://www.teatroopus.com.br  
 Duração: 60min 
Classificação: Livre 
Acesso a PCDs 
 
INGRESSOS 

Setor Valor Meia-Entrada 

Balcão Nobre R$ 80,00 R$ 40,00 

Plateia alta R$ 100,00 R$ 50,00 

Plateia baixa R$ 120,00 R$ 60,00 

  
 
50% Desconto para lojistas do shopping Villa Lobos. Limitado a 100 (cem) 
ingressos por sessão, 2 (dois) ingressos por CPF. Disponível na bilheteria do 
teatro. 
* Descontos não cumulativos com meia entrada e outras promoções, limitado 
até 200 ingressos de cada sessão/espetáculo. 
** 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 São Paulo: 
- 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. 
- DIRETORES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS, SUPERVISORES E 

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


TITULARES DE CARGOS DO QUADRO DE APOIO DAS ESCOLAS DAS 
REDES ESTADUAL E MUNICIPAIS mediante apresentação de carteira 
funcional emitida pela Secretaria da Educação de São Paulo ou holerite 
acompanhado de documento oficial com foto. 
- PROFESSORES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E DAS REDES 
MUNICIPAIS DE ENSINO mediante apresentação de carteira funcional emitida 
pela Secretaria da Educação de São Paulo ou holerite acompanhado de 
documento oficial com foto. 
**** 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. 
  
ATENÇÃO: Não será permitida a entrada após o início do espetáculo. 
  
CANAIS DE VENDAS OFICIAIS: 
Site: www.uhuu.com  
Atendimento: falecom@uhuu.com 
  
Bilheteria Teatro Opus 4º Piso do Shopping Villa-Lobos  
Av. das Nações Unidas, 4777 - Alto de Pinheiros - São Paulo, SP. 
De terça a domingo, das 12h às 20h. 
 

Assessoria de Imprensa do Teatro Bradesco: 
Guilherme Oliveira – (11) 97648-5663 – guilherme@agenciataga.com.br 

Anne Gigliucci – (11) 99946.4292 – imprensa@agenciataga.com.br 
  

Apoio de assessoria de imprensa: 
Mauren Favero - 51 3235-4509 - mauren.favero@opuspromocoes.com.br 
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