
FESTIVAL COM GRANDES NOMES DO POP NACIONAL CHEGA AO RIO DE JANEIRO  

 

 

 

O nome já imprime a força do novo festival que leva a assinatura do Grupo Opus e que chega 

ao Rio de Janeiro, dia 20 de junho, na Jeunesse Arena: Good Vibes Festival. E se é para contar 

com grandes nomes do pop nacional, nada melhor que estrear na cidade maravilhosa. Serão 

cerca de oito horas de música que prometem embalar o público com boas energias, boa música, 

um ambiente novo e inédito em festivais com o clima carioca.  

Os primeiros nomes confirmados no line up já são conhecidos do público. Com músicas de 

sucesso, com shows esgotados por todo Brasil e com um estilo de música versátil, que transita 

do pop, ao R&B e rap, e a sua voz rouca inconfundível, Vitão é presença confirmada. O sucesso 

veio com a música “Café” e, de lá para cá, os hits aumentam. O cantor já fez parcerias com 

Anitta, Projeta e Luisa Sonza.  

E, seguindo a onda de positividade, Vitor Kley também se apresenta no Good Vibes Festival. 

Sucesso pelo Brasil com as músicas “O Sol” e “Morena”, o gaúcho estourou na grande mídia em 

2017, e vem conquistando cada vez mais espaço nas rádios do país. Aos 24 anos, o cantor se 

consagra como um dos grandes nomes da música pop brasileira na atualidade.  

Com seu timbre incomum e seu estilo romântico, Jão começou a reunir uma legião de fãs 

fervorosos que o acompanham e se multiplicam através de suas letras e músicas. Em 2018 



lançou seu primeiro álbum, LOBOS, que em um ano conta com 200 milhões de streams em 

plataformas digitais, e saiu em sua primeira turnê com datas esgotadas no Brasil todo. 

Para completar a noite, os irmãos Melim prometem embalar a todos com positividade e muitos 

sucessos. No repertório do show estarão os sucessos “Meu Abrigo”, que já conta com mais de 

294 milhões de views, “Ouvi Dizer”, “Um Sinal”, música gravada em parceria com Ivete Sangalo 

e “Dois Corações”. O single “Gelo”, lançado em agosto de 2019, também fará parte do repertório 

durante a apresentação. Em menos de 24h de lançamento, a faixa alcançou 1 milhão de views 

no YouTube, ficando em #1 nas rádios do Rio de Janeiro na semana de estreia. Atualmente, 

“Gelo” está no top 5 das músicas mais tocadas nas rádios pop do país. 

Os ingressos já estão disponíveis no site uhuu.com e na bilheteria da Pacheco. Os preços variam 

de R$40,00 a R$300,00.  

 

SERVIÇO 

Good Vibes Festival 

Jão, Vitão, Vitor Kley e Melim 

Dia 20 de junho, sábado, abertura da casa às 16h 

Classificação: 16 anos 

Local: Jeunesse Arena (Av. Embaixador Abelardo Bueno, nº 3401)  

 

INGRESSOS 

Setor Valor 
 
Meia-entrada 

Pista Premium – 1º lote R$ 200.00 R$ 100.00 

Pista Premium – 2º lote R$ 260.00 R$ 130.00 

Pista Premium – 3º lote R$ 300.00 R$ 150.00 

Pista Comum – 1º lote R$ 150.00 R$ 75.00 

Pista Comum – 2º lote R$ 180.00 R$ 90.00 

Pista Comum – 3º lote R$ 200.00 R$ 100.00 

Nível 1 - 1° lote R$ 100.00 R$ 50.00 

Nível 1 - 2° lote R$ 150.00 R$ 75.00 

Nível 1 - 3° lote R$ 170.00 R$ 85.00 

Camarotes R$ 200.00 R$ 100.00 

Nível 3 - 1° lote R$ 80.00 R$ 40.00 

Nível 3 - 2° lote R$ 90.00 R$ 45.00 

Nível 3 - 3° lote R$ 100.00 R$ 50.00 

 

*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 

https://www.youtube.com/watch?v=gUpGTRR4Tt4


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 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. 

 
Ponto de venda sem taxas de serviços:  
Drogaria Pacheco 
Rua: Conde do Bonfim, 334 – Tijuca, RJ - 20520-054 
Horário de atendimento: Segunda à sábado das 14h às 17h e 17:30h às 20h  
 

Sujeito à taxa de serviço: 
 

Site: www.uhuu.com 

Atendimento: falecom@uhuu.com 

Formas de Pagamento: 
Internet: Visa, Master, Diners, Hiper, Elo, American. 
Bilheteria: Dinheiro, Visa, Master, Diners, Hiper, Elo, American  

http://www.documentodoestudante.com.br/
http://www.uhuu.com/
mailto:falecom@uhuu.com


Parcelamento para compra em cartão: 
Em 3x sem juros até 31 de março 
Em 2x sem juros até 30 de abril 
Em 1x a partir de 01 de maio 

 

Assessoria de Imprensa 

Opus Entretenimento 

Letícia Rech – (51) 99857-1770 – leticia.rech@opusentretenimento.com 


