NOTA DE ESCLARECIMENTO!
1. Vera Gol
O Vera Gol vem, através desta, esclarecer os fatos ocorridos em suas dependências.
O Vera Gol alugou o seu espaço para que a empresa RIO PRODUÇÕES E EVENTOS
LTDA, em parceria com a empresa ZT7 Eventos, realizasse o show dos cantores
Henrique e Juliano.
O show seria realizado no clube Vera Gol, e não contratado pelo Vera Gol. Fato este,
que pode ser comprovado com o contrato escrito e firmado entre nós e a referida
empresa.
Nós desconhecemos as causas do não comparecimento dos artistas, somente o quê
nos foi informado até o momento. O Vera Gol, vítima também deste infortúnio, tem em
sua posse um contrato em que a RIO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA é única e
exclusivamente responsável, em caso de cancelamento do evento, tendo a obrigação
de ressarcir ao público e aos terceiros contratados.
Durante todo o dia de hoje, nós da diretoria do Vera Gol, estaremos cobrando um
posicionamento da empresa RIO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA., a fim de que ela
se retrate e nos informe quais as providências serão tomadas para o ressarcimento de
todos. Em posse destas informações, estaremos repassando-as em nossas redes
sociais. Este é o nosso comprometimento.
Informamos que é de extrema importância que todas as pessoas, que adquiriram
ingressos para este evento, guardem os seus comprovantes como pulseiras e
comprovantes de pagamento de cartão de crédito para que no momento oportuno
sejam utilizados.
Assim como o público, o Vera Gol também sofreu com o cancelamento. O clube foi
depredado por pessoas furiosas e transtornadas, trazendo sérios danos ao nosso
patrimônio, do qual cuidamos com tanto esmero e disponibilizamos, sem cobrança de
entrada, para toda a população de Itaboraí e arredores. O nosso objetivo é a
excelência no atendimento aos nossos clientes. Sendo assim, nós, diretoria e todos os
colaboradores do Vera Gol Club, estaremos empenhados, durante todo o dia de hoje,
e nos próximos também, em ajudar na busca de uma solução que seja justa para o
público que esperava apenas música boa e diversão deste evento.
Agradecemos a compreensão e as mensagens de solidariedade.
Vera Gol.
2. NOTA DE ESCLARECIMENTO DA EMPRESA RIO PRODUÇÕES
Boa tarde, lembrando que somos uma página de divulgação de eventos e não de
produção !
É com pesar que lamentamos a falta da dupla Henrique & Juliano, no show que
deveria ser realizado ontem no Espaço Vera Gol, em Itaboraí.
Bem como o vandalismo sofrido o espaço, quanto aos trabalhadores que estavam no
local e claro os fãs e grande público.
Henrique & Juliano não comparecem em Show em Itaboraí, no Rio de Janeiro
Neste domingo, 12 de novembro
Esclarecemos que o show da dupla Henrique & Juliano, neste domingo, dia 12 de
novembro, em Itaboraí, no Espaço Vera Gol, não aconteceu por falta de pagamento ou
por infra estrutura para que os mesmos se apresentassem.
Foi anunciado os shows dos MCs Théo (se apresentou), Mc Kekeu, a dupla Luiza &
Maurílio, além da atração principal, Henrique & Juliano. Duplas que já estavam com
suas equipes, caminhões e ônibus no local. Luíza & Maurílio também já se

encontravam. Faltando apenas os irmãos H&J.
A espera e certeza que haveria o show era certa pelos envolvidos, tanto que dois
carros estavam desde as 17 horas aguardando no aeroporto a chegada dos irmãos.
Ao nosso conhecimento, os artistas estavam em Curitiba. Ficamos aguardando um
posicionamento dos representantes dos mesmos, quando soubemos que estavam em
Palmas e até abastecerem o avião, pousar no aeroporto do Galeão, não chegariam
em tempo hábil pra que o público, muitos desde as 17 horas os assistissem.
A informação nos chegou as 22 horas, em reunião estávamos chegando a um acordo
de como faríamos para melhor atender ao público presente, que foi especialmente
para o show da dupla.
As 22:30 foi anunciado ao público da seguinte forma: - Boa noite, infelizmente por
conta de logística, a dupla H&J, não conseguirá chegar no local a tempo. Pedimos
desculpas e deixamos o público a vontade para pegar um comprovante de que esteve
aqui, quando em cada setor será entregue um ticket para serem ressarcidos ou se
quiserem manter o ingresso para uma nova data a ser divulgada.
Foi pedido a compreensão de todos e que se acalmassem, principalmente para que
ninguém se machucasse e integridade física de cada um fosse zelada! Que o dinheiro
seria ressarcido. Infelizmente alguns vândalos, resolveram quebrar, depredar e até
roubar, pessoas fugindo com cadeiras, mesas e até mesmo baldes de gelo.
Sobre vandalismo: É triste, mas algumas pessoas estão mais dispostas a criar
tumulto, em vez de resolver ou ajudar, embora entendamos a decepção de não
comparecimento do artista esperado. Mas nada justifica quebrarem, destruírem ou
mesmo agredirem pessoas que estavam no local trabalhando, contratados como
qualquer outro prestador de serviço. O que infelizmente não foi levado em conta pelos
arruaceiros.
Numa situação como esta, todos saem perdendo: A organização que não se arriscará
a levar outro evento para a região, a casa que foi vandalizada, com prejuízos
inimagináveis, o público que foi para assistir ao show e o ARTISTA, Henrique e
Juliano, que sai com sua imagem arranhada com seus fãs.
A organização do evento afirma que toda a pessoa que comprou o ingresso será
ressarcido. Se tivessem pego o ticket de ressarcimento do ingresso ontem mesmo,
seria resolvido mais rápido. Mas as ações de algumas pessoas impediram que muitos
ficassem no local, para que não fossem agredidos. Graças a Deus não houve
nenhuma notificação de feridos!
A organização esta a disposição a resolver da melhor maneira possível, em todos os
âmbitos desta lastimável situação, comprovando inclusive o pagamento do artista
através de notas de depósitos, além de toda a infra estrutura para que os mesmos
subissem ao palco.
A organização afirma ainda, que no prazo de uma semana será notificado nas redes
sociais ou informado pelo telefone 21 96583-0911, como ser ressarcido o valor do
ingresso!
Estamos a disposição para qualquer informação que esteja ao nosso alcance.
Att;
Rio Produções
Eventos LTDA

