
 
Com patrocínio da Ticket, o musical Grandes Encontros da 

MPB chega ao Rio de Janeiro 
Musical estará em cartaz no Teatro Riachuelo até 10 de novembro para celebrar as 

maiores composições e parcerias da música nacional 

 

A Ticket, marca pioneira no setor de benefícios de refeição e alimentação da Edenred              

Brasil, é patrocinadora do Grandes Encontros da MBP, O Musical. Com sucessos,            

como Eu sei que vou te amar, Águas de Março, Garota de Ipanema e Frevo Mulher, o                 

espetáculo, produzido pela Aventura, com direção de Sergio Módena, conta com suas            

últimas apresentações no Rio de Janeiro e reafirma a importância e diversidade da             

cultura popular brasileira. 

 

O show teatralizado conta com repertório musical, que vai da Jovem Guarda ao             

Samba, desde a década de 1960, com canções inesquecíveis, como Se todos fossem             

iguais a você, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, Beatriz, de Chico Buarque e Edu                

Lobo, É Proibido Fumar, de Roberto Carlos e Erasmo Carlos, Sociedade Alternativa,            

de Raul Seixas e Paulo Coelho, Flutua, de Johnny Hooker e Liniker, e ainda Titãs,               

Barão Vermelho, Tim Maia, Paralamas, Blitz entre tantos outros. 

  

“A Ticket tem forte conexão com as mensagens trazidas pelo espetáculo: somos uma             

marca preocupada em promover encontros culturais e fomentar parcerias duradouras          

e que está no Brasil há mais de 40 anos. Com esse patrocínio, ressaltamos a história                

da cultura brasileira, multiplicando conhecimento e experiências transformadoras à         

sociedade”, afirma Denise Coelho, Diretora de Marketing da Ticket. 

 

Para fomentar o mercado cultural, o patrocínio é realizado via Lei de Incentivo à              

Cultura e reforça os investimentos em produções e atividades culturais feitos pela            

Ticket, que já marcou presença em espetáculos renomados, como o Um Dia na             

Broadway, o musical Elza e Cazuza – Pro Dia Nascer Feliz. 

 

Serviço 
Grandes Encontros da MPB 

 
 

 
 
 

No Brasil, a Edenred é integrada pelas marcas Ticket®, Ticket LogMD, Accentiv’®, Repom® e Edenred Soluções Pré-Pagas. 



 
Quando: até 10 de novembro de 2019 

Onde: Teatro Riachuelo 

Endereço: R. do Passeio, 38/40, Cinelândia/Centro – Rio de Janeiro, RJ 

Ingresso:  R$ 40 a R$ 100 (inteira) 

Informações adicionais:  

https://www.teatroriachuelorio.com.br/grandes-encontros-da-mpb/ 

 
Informações Ticket 

RPMA Comunicação 
Carina Eguía 

Mariana Geraldine 
edenred@rpmacomunicacao.com.br 

 

RPMA Comunicação 
Tel.: 11 5501-4655 l 5152-4146 

www.rpmacomunicacao.com.br 

 
 

 
 
 

No Brasil, a Edenred é integrada pelas marcas Ticket®, Ticket LogMD, Accentiv’®, Repom® e Edenred Soluções Pré-Pagas. 
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