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Depois do sucesso de “Tô Viajando”, show vencedor do prêmio Risadaria na categoria 

melhor show de Comédia Stand Up em 2018, Fábio Rabin estreia seu novo material.  “Tá 

embaçado!” é o título de seu novo show, o quarto solo de sua carreira. O título reflete o 

momento da vida de um homem que tenta escapar da rotina para salvar seu 

relacionamento, mas enfrenta dificuldades enormes como a TPM de sua esposa e sua 

própria falta de sensibilidade dentro de seu casamento. Além disso, tem que criar uma filha 

que está crescendo e começando a questionar o mundo para um pai que quase sempre não 

tem as respostas certas. 

 

Talvez este seja seu show mais polêmico, pois além da família, aborda grandes tabus como: 

drogas, preconceito e o “politicamente correto”, que tenta impor ao comediante limites em 

sua criatividade.  A política também se mantém muito presente neste show, sempre com 

textos sobre atualidades do país e do mundo, fator que colocou o comediante em grande 

destaque no cenário do humor nacional nos últimos tempos. Tudo isso, tentando enxergar 

o lado cômico em todas as desgraças que nos cercam, e são muitas! Afinal de contas, “tá 

embaçado!”.  

 
Classificação: 14 anos 

 
RIO DE JANEIRO (RJ) 

Dia 14 de novembro 

Quinta-feira, às 22h 



 

Teatro VillageMall (Avenida das Américas, 3900 – loja 160 do Shopping VillageMall – Barra da 

Tijuca) 

 

INGRESSOS 

Setor Valor Meia-Entrada 

Balcão Nobre R$ 50,00 R$ 25,00 

Camarote R$ 60,00 R$ 30,00 

Frisas R$ 80,00 R$ 40,00 

Plateia Alta R$ 90,00 R$ 45,00 

Plateia Baixa R$ 100,00 R$ 50,00 

 

- 40% de desconto para assinante O Globo. Desconto limitado a dois ingressos por sessão para 

o titular do cartão. Venda limitada de 200 ingressos por sessão; 

- 20% de desconto Passaporte de Benefícios VillageMall em até dois ingressos. Limitado a 100 

ingressos por sessão. Vendas apenas na Bilheteria do teatro. 

 
*Crianças até 24 meses que fiquem sentadas no colo não pagam 

** 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 de Janeiro: 

- 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, FNEL, 

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. 

- MENORES DE 21 ANOS mediante apresentação de carteira de identidade ou documento com 

foto válido. 

- PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO 
(apenas aqueles que atuam no município do Rio de Janeiro) mediante de carteira funcional 
emitida pela Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro 

**** Caso os documentos necessários não sejam apresentados ou não comprovem a condição 

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


do beneficiário no momento da compra e retirada dos ingressos ou acesso ao teatro, será 

exigido o pagamento do complemento do valor do ingresso. 

*****Descontos não cumulativos. 
 

Capacidade: 1000 lugares 

CANAIS DE VENDAS OFICIAIS: 
 

Bilheteria Teatro VillageMall: Av. das Américas, 3.900/Lj 160- Tel: 3431-0100 (diariamente, 

das 13h às 21h.) 

Sujeito à taxa de serviço: 
 

Site: www.uhuu.com 

Atendimento: falecom@uhuu.com 
 

Assessoria de Imprensa Teatro VillageMall: 

Ana Paula Romeiro - (21) 99601.3908 / 3283.8258 apaula.romeiro@gmail.com  

Luiz Claudio de Almeida – (21) 97281-6108  luizclaudioreporter@gmail.com 
 

Apoio de Assessoria de Imprensa: 
Mauren Favero – 51 3235.4509 / 51 99857.1770 mauren.favero@opuspromocoes.com.br 

Letícia Rech  - 51 3235.4509 leticia.rech@opuspromocoes.com.br 
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