
Olá, 
 

O prazo para retirada dos ingressos cortesias para o espetáculo CINEMA, UMA 
FÁBRICA DE SONHOS, começa amanhã (06/05)! 

 
Pensando em facilitar a experiência de vocês na nova plataforma, criamos um 

PASSO A PASSO para a retirada dos ingressos. 
 



§  O prazo para retirada dos ingressos cortesias será do dia 06/05 às 8h00 até o dia 19/05 
às 23h59. 

§  Para realizar a retirada das cortesias, será necessário criar um login e senha no site do 
Teatro Bradesco, isso já pode ser feito antecipadamente para agilizar o processo. 

§  A venda é realizada através do site do Teatro Bradesco, pela plataforma Uhuu, que é a 
única permitida para vendas de ingressos dos eventos que acontecem no Teatro 
Bradesco.  

§  O site cobra R$ 1,00 por cada ingresso cortesia retirado, esse valor é totalmente 
destinado ao site. 

§  Esse pagamento pode ser feito por boleto ou cartão de crédito no próprio site, 
§  Tanto a retirada das cortesias como as vendas dos ingressos, serão realizadas apenas  

pelo site. 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 



ACESSE AO SITE 

Para começar o processo da retirada dos ingressos cortesias, acesse o site através 
desse link: 

 
https://teatrobradescorio.uhuu.com/ 

 
	  

Agora siga as  
instruções escritas  

dentro dos  
círculos vermelhos! 



PASSO 1 
Faça o seu LOGIN ou 

CADASTRO. 

Obs: Para finalizar o cadastro no site do Teatro Bradesco, será enviado um código para seu e-mail.  
 Caso você não receba, verifique no lixo eletrônico. 



PASSO 2 

No buscador do site, 
procure pelo evento: 

“CINEMA" 



PASSO 3 
Clique em  

“COMPRAR INGRESSOS" 



OBS: Nesse primeiro momento, vamos escolher os assentos para um único dia. Mais para frente, vamos 
explicar como escolher para o outro dia na mesma compra! 

PASSO 4 
 

Escolha a data 
e o horário do 

evento 
	  



Quando aparecer esse quadro, 
escolha a opção: 

 “Alunos Petite Danse – R$ 0,00" 

Clique no setor 
escolhido e depois 

escolha dois 
assentos! 

PASSO 5 

IMPORTANTE!! 



OBS: A plataforma cobra R$ 1,00 pela retirada de cada 
ingresso cortesia. Esse valor é totalmente destinado ao site 
Uhuu, que é única plataforma autorizada a trabalhar com 

eventos no Teatro BRADESCO.  

Coloque o nome 
e o código do aluno 

 (que os responsáveis 
receberam através da 

circular.)* 
 

*Caso o aluno não tenha recebido a circular, 
entre em contato com a sua unidade! 

PASSO 6 



PASSO 7 

Caso você queira retirar a cortesia para o outro dia, clique em 
"CONTINUAR COMPRANDO” e repita os passos acima. Caso você 

queira finalizar a retirada, clique em “PAGAR" 



DÚVIDAS 

Ø  As vendas dos ingressos iniciarão no dia 20/05 a partir das 8h. 
 
Caso ainda tenham alguma dúvida sobre o processo de retirada de cortesias, 
entrem em contato com a nossa secretaria: 
 
§  UNIDADE TIJUCA: (21) 2571-7531 
§  UNIDADE BARRA: (21) 2486-3472 
§  UNIDADE CIDADE JARDIM: (21) 2431-5069 


