
RICK MICHEL E ORQUESTRA BRAVO COM O SHOW “SINATRA FOREVER” 
 
O espetáculo Sinatra Forever desembarca no mês de maio em Recife para apresentação no dia 
05 de maio, no Teatro RioMar Recife. O show é apresentado por Rick Michel, que há mais de 
30 anos homenageia Frank Sinatra. O americano sobe ao palco acompanhado por sete músicos, 
que somado a sua potente voz e uma caracterização perfeita, recriam a imagem do mito da 
música americana, conhecido como “A voz”.  Confira o serviço completo abaixo.  
 
“Nunca ouvimos uma voz tão parecida com a de Frank Sinatra!”. A declaração da revista Variety 
é sobre o norte americano Rick Michel. O show Sinatra Forever é apresentado há quase duas 
décadas em Las Vegas pelo artista Rick Michel, e já foi levado a várias cidades do Estados Unidos, 
Nova Zelândia, Japão, Canadá, Austrália, Chile e Costa Rica. No Brasil, a turnê passará por 
algumas capitais, numa produção assinada pela Viva Promoções. 
 
O repertório da turnê no Brasil faz uma viagem pelas mais conhecidas canções do artista, como 
“I’ve got you under my skin”, “New York, New York”, “Lady is a tramp”, “Fly me to the moon”, 
além de “Garota de Ipanema”, que foi gravada por Sinatra num dueto com Tom Jobim. Com três 
décadas de experiência e a companhia no seu conjunto de vários músicos que tocaram com o 
próprio Sinatra, o nova-iorquino Rick Michel afirma que seu show não se trata de uma imitação 
nem um tributo, mas uma saudação àquela considerada a voz mais marcante de todos os 
tempos. 
 
Além de cantor, Michel também é ator e entertainer. Hoje, aos 60 anos, traz em seu currículo 
importantes passagens: ele já dividiu o palco com atores como Rich Little, Mickey Rooney, John 
Byner e Sherman Hemsley, e abriu shows de humor para Bobby Collins, John Pinette e Rita 
Rudner. 
 
Classificação: Livre 
Duração: 80min.  
 
SERVIÇO: 
Dia 05 de maio 
Sexta-feira, 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$ 160,00 R$ 80,00 

Plateia Alta R$ 180,00 R$ 90,00 

Plateia Baixa R$ 200,00 R$ 100,00 

 
- 50% de desconto na compra de até dois ingressos por assinante titular do Jornal do 
Commercio, mediante apresentação da carteira do JC Clube e documento de identificação com 
foto. Desconto válido apenas para vendas na bilheteria do teatro. 
 
*Descontos não cumulativos a demais promoções e/ou descontos; 

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


** 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 
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 
 

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

