
Agnaldo Timóteo e Márcio Gomes apresentam a turnê 
“Os Reis da Voz” no Nordeste 

 
A música romântica é uma marca incontestável da nossa cultura. O show “Os Reis da Voz” traz 
duas das maiores vozes do Brasil que se unem para cantar o amor, Agnaldo Timóteo, o cantor 
que marca gerações se une ao jovem cantor Márcio Gomes, um artista que está se destacando 
fortemente na atualidade, não só por sua voz, mas pela dedicação a esse tão belo repertório 
da Música Popular Brasileira. Valsas, boleros e eternas canções embalarão os corações 
nordestinos nesse espetáculo único. As apresentações acontecem nos dias 28 de abril (Teatro 
RioMar Fortaleza), 29 de abril (Teatro Riachuelo em Natal), 30 de abril (Teatro RioMar 
Recife) e 1° de maio (Estação Cabo Branco – João Pessoa). 
 
No repertório estão grandes sucessos na voz dos artistas, entre eles: Meu grito, Os verdes 
campos da minha terra, Os brutos também amam, Último Telefonema, Granada, Hino ao 
Amor, Sentimental demais, Sangrando e Ave Maria do Morro. Os artistas homenageiam seus 
grandes ídolos, Nelson Gonçalves, Anísio Silva, Moacyr Franco, Luiz Vieira, Nelson Gonçalves, 
Altemar Dultra, Gonzaguinha entre outros. 
          
Os artistas são acompanhados por um trio de músicos regido pelo maestro Moisés Pedrosa. A 
produção musical do show é assinada por Thiago Marques Luiz e a direção de produção fica 
por conta de Amaury Júnior. 
  
AGNALDO TIMÓTEO  
Nascido no dia 16 de outubro de 1936 em Caratinga, Minas Gerais. Filho de José Timóteo e 
Catarina Maria, estudou até o terceiro ano primário, e aos 14 anos já trabalhava como torneiro 
mecânico no DNER (Departamento Nacional de Estradas de Rodagem). Aos 16 anos, mudou-se 
para Governador Valadares (MG), onde passou a trabalhar no DER/MG e em outras oficinas 
até 1955, quando iniciou a luta pelo seu espaço em Belo Horizonte, com apoio de Aldair Pinto, 
nos principais programas de calouros das rádios Inconfidência, Itatiaia, Mineira e Guarani. Em 
1960, com a perda do seu irmão Carlos, voltou para Caratinga, onde permaneceu até o final do 
mesmo ano, quando se mudou em definitivo para o Rio de Janeiro, época em que estreou no 
disco: um78 rotações com “Sábado no morro” e “Cruel Solidão”. Nada aconteceu. Dois anos 
depois, foi contratado pela Philips e gravou o compacto duplo “Tortura de Amor”. A gravadora 
não acreditou no trabalho, e as 180 cópias foram vendidas de mão em mão pelo próprio 
artista. O ano de 1965 veio repleto de vitórias em sua carreira artística. A partir do momento 
em que defendeu o primeiro lugar no “Rio Hit Parade” (programa produzido por Jair de 
Taumaturgo, na TV Rio) com a balada “The house of the rising sun”, sucesso do grupo The 
Animals, começou a arrebatar todos os prêmios até ser contratado pela Odeon, onde estreou 
com o LP “Surge Um Astro”, um marco de vendagens para a indústria fonográfica naquele ano. 
Começou, então, a gravar versões para o português dos maiores sucessos das paradas 
mundiais (Aline, Que Cést Triste Venice, Amore Scusami, La Mamma, Io Che Non Vivo Senza 
Te, etc...), até que em 1967 ganhou do rei Roberto Carlos a canção Meu Grito, seu maior 
sucesso até hoje. Aliás, de Roberto e Erasmo, Agnaldo ganhou mais três canções nos anos 
seguintes (Deixe-me Outro Dia, Menos Hoje, Os Brutos Também Amam eFrustrações). Embora 
nunca tenha investido na sua carreira internacional, Timóteo viajou por mais de 32 países, 
entre os quais EUA, Alemanha, Itália, França, Angola, Argentina, México, África do Sul, e se 
apresentou em todos eles. Gravou quatro LPs em espanhol e colecionou dezenas de sucessos 
marcantes conhecidos de norte a sul no Brasil. Em 1982, mesmo sem nenhuma ligação política, 
foi eleito deputado federal com a maior votação da história deste país, em primeiro mandato. 
Obteve 503 mil votos de um eleitorado de seis milhões. Artisticamente, nunca deixou a 



carreira de lado. Em 1985, depois de 20 anos contratado pela Emi-Odeon, foi dispensado e 
gravou nas companhias 3M, Continental/Warner, Som Livre, Sony Music. Realizou, ainda, três 
discos independentes que ele mesmo vendeu num total de 100 mil cópias no seu projeto “CD 
Rua”. Em 2012 concorreu ao Prêmio da Música Brasileira na categoria de melhor cantor 
popular pelo álbum "A Força da Mulher" e lançou no ano seguinte dois álbuns: o religioso 
"Minha oração" e "Recuerdos de mi juventud", com clássicos da música latina dos anos 40 e 
50. Em 2015 celebrou seus 50 anos de carreira com o DVD "50 anos na estrada esfaltada", ao 
lado de Angela Maria, Cauby Peixoto, Alcione, Claudette Soares e Martinha. A sua 
personalidade autêntica e polêmica o transformou numa das figuras mais admiradas e 
respeitadas do Brasil. Não há quem não o conheça, seja pelo artista de voz inconfundível, pelo 
político de grande prestígio, ou pelo seu temperamento explosivo, que Roberto e Erasmo 
Carlos tão bem retrataram em Os Brutos Também Amam.    
  
MÁRCIO GOMES  
Nascido no Rio de Janeiro em 1974, Márcio Gomes começou a cantar aos 15 anos, quando 
tornou-se integrante do Teatro de Ópera do Rio de Janeiro. Porém sua carreira profissional 
teve início em 1997 quando estreou uma série de shows em casas noturnas, clubes e teatros. 
Premiado em alguns festivais de música, especializou-se em pesquisar um repertório 
basicamente romântico dos anos 40 e 50 e atualmente possui um grande grupo de seguidores 
que lotam suas apresentações por todo o país. A partir de 2008 apresentou o show “O Fado e 
o Tango”, que resultou a gravação do CD. O show oficial de lançamento aconteceu em outubro 
de 2010 com supervisão de Bibi Ferreira, na casa de espetáculos “Canecão”. Seu mais recente 
CD, "Eternas Canções", lançado no ano passado, é resultado de uma temporada de sucesso 
que já dura dois anos na famosa casa de shows "Imperator", do Rio de Janeiro. 
  
Classificação: 12 anos 

Duração: 90 min. 

OS REIS DA VOZ com AGNALDO TIMÓTEO & MÁRCIO GOMES 
Dia 28 de abril, no Teatro RioMar Fortaleza (CE)   
Dia 29 de abril, no Teatro Riachuelo (RN)  
Dia 30 de abril, no Teatro RioMar Recife (PE)    
 
FORTALEZA (CE) 
Dia 28 de abril 
Sexta-feira, às 21h 
Teatro RioMar Fortaleza (Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 Piso L3 - Shopping 
RioMar Fortaleza – Papicu / Fortaleza – CE)  
www.teatroriomarfortaleza.com.br 
 
INGRESSOS: 

Setor Valor  Meia-Entrada 

Plateia Alta R$ 100,00  R$ 50,00 

Plateia Baixa B R$ 120,00  R$ 60,00 

Plateia Baixa A R$ 120,00   R$ 60,00 

 
 
* 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 

http://www.teatroriomarfortaleza.com.br/


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 Ceará: 
- 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 MUNICIPAL DE ENSINO DE FORTALEZA mediante 
apresentação de carteira funcional emitida pela Secretaria Municipal de Educação e 
Assistência Social (SEDAS). 
- DOADORES REGULARES DE SANGUE mediante apresentação de documento oficial válido, 
expedido por banco de sangue. São considerados doadores regulares de sangue aqueles 
registrados nos bancos de sangue cos hospitais do Estado do Ceará. 
*** 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: 
Ingresso Rápido: 4003-1212  
www.ingressorapido.com.br    
 
Bilheteria do Teatro RioMar Fortaleza: Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 Piso L3 -  
Shopping RioMar Fortaleza – Papicu / Horário de funcionamento: de terça-feira a sábado, das  
12h às 21h, e domingo e feriados, das 14h às 20h. Em dias de apresentações: das 12h até o  
início da última apresentação. Segunda-feira: fechada.  
 
NATAL (RN) 
Dia 29 de abril 
Sábado, às 21h 
Teatro Riachuelo (Av. Bernardo Vieira, 3775 / Natal – RN) 

www.teatroriachuelonatal.com.br  

INGRESSOS: 

Setor Inteira Meia-Entrada 

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


Frisas R$ 100,00 R$ 50,00 

Balcão Nobre  R$ 120,00 R$ 60,00 

Plateia B R$ 120,00 R$ 60,00 

Plateia A R$ 140,00 R$ 70,00 

Camarotes R$ 140,00 R$ 70,00 

 

- 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; 

*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 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. 

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


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 

 
RECIFE (PE) 
Dia 30 de abril  
Domingo, às 19h 
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$ 100,00 R$ 50,00 

Plateia Alta R$ 120,00 R$ 60,00 

Plateia Baixa R$ 120,00 R$ 60,00 

 
* 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 

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


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: 
Amaury Júnior 

(84) 3201.3678 / 9 9414.0366 
amaurynatal@gmail.com 

 

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

