
DISCOPRAISE 

 
Palavra, Som e Poder Lado B é o novo trabalho da Discopraise, uma banda singular que tem 
inovado a cada álbum. Cláudio Gomez, Clayton O’Lee, Davi Moreno, Jota Albuquerque e músicos 
amigos convidam você para a #TourDPLadoB, uma turnê por teatros de todo o Brasil, repleta de 
lindas canções e suas histórias, além da espontaneidade característica da banda. Venham viver 
esse momento e se emocionar junto com a Discopraise. 
 
Duração: 60 min. 

Classificação: 16 anos 

SERVIÇO: 
Dia 21 de julho 
Sexta-feira, às 21h 
Teatro RioMar Recife (Av. República do Líbano, 251 / 4º piso – RioMar Shopping / Recife – 
PE) 
www.teatroriomarrecife.com.br 
 
INGRESSOS 

VALORES DOS INGRESSOS 

SETOR MEIA-ENTRADA INGRESSO PROMOCIONAL 
(limitado a 500 ingressos) 

VALOR INTEIRO 

Plateia Baixa R$ 50,00 R$ 60,00 R$ 100,00 

Plateia Alta R$ 40,00 R$ 50,00 R$ 80,00 

Balcão Nobre R$ 30,00 R$ 40,00 R$ 60,00 

 

*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 

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. 

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


- 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.ingressorapido.com.br/

