
EDNARDO  
40 ANOS DE CANÇÃO 
 
Há 40 anos, versos e músicas do artista Ednardo foram soltos aos quatro ventos e continuam a 
circular em todo lugar, varando cancelas, abrindo porteiras, alcançando novas gerações. Hoje, 
muitas luas cheias depois, suas letras e melodias seguem entoando forte, muito além da Beira-
Mar. A apresentação única acontece no dia 06 de maio, no Teatro RioMar Recife.  
 
Quatro décadas depois do primeiro disco, Ednardo comemora a data com DVD Duplo EDNARDO 
40 ANOS DE CANÇÃO com 30 músicas representativas de vários períodos, e documentário que 
aborda vários anos de sua arte. A riqueza musical de Ednardo rompe qualquer tentativa de 
rotular sua obra.  
 
Ele é um dos responsáveis por ampliar à dimensão nacional, as manifestações do maracatu, 
frevo, forró, baião e cordel, misturados ao rock, blues, canções românticas, boleros e outros 
ritmos que resultam nessa tão múltipla obra. No repertório do show canções como A Manga 
Rosa, Artigo 26, Pavão Mysteriozo, entre tantos outros sucessos.  
 
Classificação: 14 anos 

Duração: 80 min. 

SERVIÇO 
Dia 06 de maio 
Sábado, às 21h 
Teatro RioMar Recife (Av. República do Líbano, 251 / 4º piso – RioMar Shopping / Recife – 
PE) 
www.teatroriomarrecife.com.br 
 
INGRESSOS 

Setor Valor Meia-Entrada 

Balcão Nobre R$ 120,00 R$ 60,00 

Plateia Alta R$ 140,00 R$ 70,00 

Plateia Baixa R$ 140,00 R$ 70,00 

 
*Descontos não cumulativos a demais promoções e/ou descontos; 
** 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 em Pernambuco: 
- 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, 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 

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


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 COM ATÉ 15 ANOS mediante apresentação 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. 
- PROFESSORES E SERVIDORES DO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO mediante apresentação de 
carteira funcional emitida pela Secretaria Estadual de Educação, Carteira Profissional, 
documento de comprovação de filiação à instituição representativa de professores ou 
servidores de instituições de ensino. Estão aptos ao benefício os servidores lotados na 
Secretaria de Educação, Universidade de Pernambuco – UPE, Fundação do Patrimônio 
Histórico e Artístico de Pernambuco – FUNDARPE, Conservatório Pernambuco de Música e os 
servidores lotados nos centros profissionalizantes SECTMA – Secretaria de Ciência, Tecnologia 
e Meio Ambiente. 
**** 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. 
 
CANAIS DE VENDAS OFICIAIS: 
Bilheteria do Teatro RioMar Recife: Av. República do Líbano, 251 – Pina (terça a sábado, das 
12h às 21h, e domingos e feriados, das 14h às 20h) 
Vendas online: www.ingressorapido.com.br   
Televendas: 4003-1212 
 

 

PRODUÇÃO LOCAL: 

Alexandre Maia 

(84) 99461.7000 

agendapropagandarn@gmail.com  

http://www.ingressorapido.com.br/
mailto:agendapropagandarn@gmail.com

