
Roberta Sá com CD e DVD Delírio 

 

Gravado no Circo Voador, no Rio de Janeiro, CD e DVD "Delírio" é o mais novo 
projeto de Roberta Sá, sétimo na discografia da cantora. 
 
"Delírio" reúne canções que fazem parte da trajetória da cantora e composições 
de seu último CD, agora adaptadas para o palco. O show, que tem em seu 
repertório 20 músicas de diferentes origens, é uma miscelânea que faz parte da 
construção de Roberta Sá como interprete. "O DVD é uma curadoria de tudo que 
eu ouvi e gostei entre um projeto e outro. Meu repertório é muito montado a 
partir dos encontros que acontecem na minha vida, e agora, estou muito feliz de 
poder lançar e apresentar este trabalho para o público", conta Roberta.  
 
Entre as músicas que estão no repertório do show: "Amanhã é sábado", de 
Martinho da Vila, "Meu novo Ilê" e "Um passo a frente" compostas por Moreno 
Veloso especialmente para a cantora. Além dessas canções, Roberta Sá apresenta 
também no Teatro J. Safra: "Me Erra” (Adriana Calcanhotto), “Se for pra mentir” 
(Cézar Mendes e Arnaldo Antunes), “Covardia” (Ataulpho Alves e Mario Lago) e a 
versão de Roberta para “Gostoso Veneno”, clássico na voz de Alcione, entre 
outras. 
  
Classificação: 12 anos 
Duração: 65min. 
 
SERVIÇO: 
Dia 24 de março 
Sexta-feira, às 21h 
Teatro Riachuelo (Av. Bernardo Vieira, 3775 / Natal – RN) 
www.teatroriachuelonatal.com.br  
INGRESSOS: 

Setor Inteira Meia-Entrada 

Frisas R$ 120,00 R$ 60,00 

Balcão Nobre  R$ 140,00 R$ 70,00 
Plateias A e B R$ 160,00 R$ 80,00 

Camarote R$ 160,00 R$ 80,00 

http://www.teatroriachuelonatal.com.br/


 
- 50% de desconto para os primeiros 350 ingressos para cliente do plano 
Unimed Natal e médicos cooperados. Desconto válido apenas com a 
apresentação da carteira (UNIMED NATAL) e CPF. Desconto limitado a 1 (um) 
ingresso por CPF; 
- 50% de desconto em até dois ingressos (valor inteiro) por assinante Tribuna 
do Norte em qualquer setor do Teatro, de acordo com a disponibilidade no ato da 
compra. É obrigatória a apresentação da Carteirinha do Clube do Assinante 
dentro do prazo de validade ou a última fatura paga e documento de identidade; 
- 50% de desconto para os 100 primeiros titulares Cartão Alelo na compra de 01 
ingresso com Vale Cultura. 
*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 no Rio Grande do 
Norte: 
- 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 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. 
- JOVENS COM ATÉ 15 ANOS mediante apresentação de documento de 
identidade oficial com foto. 
- PROFESSORES DA REDE PÚBLICA E PARTICULAR DE ENSINO mediante 
apresentação de carteira funcional emitida pela Secretaria Municipal de 
Educação de Natal ou holerite acompanhado de documento oficial com foto. 
- ACOMPANHANTES DE CADEIRANTES (quando necessário). 
- DOADORES REGULARES DE SANGUE são considerados doadores regulares de 
sangue aqueles registrados nos bancos de sangue dos hospitais do município de 
Natal. 
**** Caso os documentos necessários não sejam apresentados ou não 

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


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: Shopping Midway Mall - Av. Bernardo Vieira 3775 - piso 
L3 (terça a sábado, das 12h às 21h, domingo e feriado, das 14h às 20h)  
Site: www.ingressorapido.com.br  
Televendas: 4003 1212 
 

 Assessoria de Comunicação Roberta Sá - Coringa Comunicação  
(21 2259-6042) 

 
Belinha Almendra – belinha@coringacomunica.com.br 

Andrea Tenório – imprensa.coringa@gmail.com  
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