
GOD SAVE THE QUEEN  
 

Tributo ao Queen apresenta novo espetáculo Don’t Stop Me Now em turnê pelo Brasil. 
Sessões extras foram abertas no Ceará, em São Paulo e no Rio de Janeiro. A realização 

é da Opus e Ponto Uno. 
 

 
Clique na imagem para salvar em alta resolução. Crédito: Cristiane Moreira 

Na apresentação de seu novo espetáculo, "DON'T STOP ME NOW", God Save The Queen reuniu 
os melhores clássicos do Queen num show eletrizante para sua turnê mundial 2017. Com 
vestuários, sons e instrumentos semelhantes aos originais, durante o show, o grupo passeia por 
clássicos como Bohemian Rhapsody, Radio Gaga, We will Rock You, We Are The Champions, 
entre outros sucessos. Com realização da Opus e Ponto Uno, as apresentações acontecem em 
Fortaleza (dias 01 e 02 de junho, no Teatro RioMar Fortaleza), Natal (dia 03 de junho, no Teatro 
Riachuelo), Recife (dia 04 de junho, no Teatro RioMar Recife), São Paulo (dias 08 e 09 de junho, 
no Teatro Bradesco), Porto Alegre (dia 14 de junho, no Auditório Araújo Vianna) e Rio de 
Janeiro (dias 16 e 17 de junho, no Teatro Bradesco Rio). Confira o serviço completo abaixo.  
  
A banda apresenta músicas de todas as épocas completamente ao vivo. Não tem vozes, coros, 
ou instrumentos agregados, muito menos qualquer recurso de play back. As canções são 
respeitadas minuciosamente em seus arranjos originais, absolutamente ao vivo. A semelhança 
física e vocal de Pablo Padín com Freddie Mercury e os demais integrantes da banda God Save 
The Queen, com o grupo original é sem dúvida a chave do êxito deste famoso quarteto, eleitos 
em 2011, pela Revista Rolling Stone como o melhor tributo de todos os tributos do mundo. 
A banda consegue criar ao público a sensação de estar vendo e ouvindo o Queen ao vivo. Seus 
integrantes ocupam o mesmo espaço e a mesma formação em cena, exatamente como o grupo 
inglês apresentava-se nos palcos do mundo, na década mágica de 80, com todos instrumentos 
originais, vestuarios e cenografías que copiam todos os detalhes da famosa banda de Freddie 
Mercury. 

http://www.opuspromocoes.com.br/imprensaProgramacao.php?id=2967&evento=GOD+SAVE+THE+QUEEN


A última turnê de 2016 levou o grupo aos cinco continentes, sempre com apresentações  
exitosas e com impecáveis críticas de imprensa e público. Aplaudido em palcos da Europa, Ásia, 
Oceania, América do Norte e da própria América Latina e apresentado por músicos argentinos, 
o espetáculo já ganhou fama e admiração entre os fãs de Freddie Mercury e companhia. Do 
visual à performance, o conjunto procura imitar nos mínimos detalhes as coreografias do 
consagrado quarteto britânico. Um dos momentos mais emocionantes é quando o God Save The 
Queen toca “Bohemian rhapsody”, executando ao vivo a parte em ópera que o Queen fez em 
estúdio. 
 
THE SHOW MUST GO ON 

Com a Opus, a banda realiza shows desde 2006. Esse ano, chegamos a 11 anos desde a primeira 
realização e comemoramos a marca da 20ª edição da apresentação do grupo. Já acumulamos 
público superior a 24.300 pessoas, além da ampliação de turnês pelas casas administradas pela 
Opus. God Save The Queen já passou por Porto Alegre, Rio de Janeiro, Novo Hamburgo, São 
Paulo, Fortaleza, Natal e Recife.  
 
BIOGRAFIA GOD SAVE THE QUEEN 
Originários de Rosario, Argentina, God Save The Queen teve início em 1998 (originalmente Diós 
Salve a la Reina, em espanhol). Nessas quase duas décadas de estrada, após turnês consecutivas, 
o grupo converteu-se em uma das mais elogiadas bandas tributo ao Queen.  
 
Durante o ano de 2003, God Save The Queen ganhou o Cavern Rock Festival de Buenos Aires, 
que elege a melhor banda latino-americana de Rock e como prêmio, viajou à Inglaterra, para 
realizar duas apresentações no prestigiado pub, onde nasceram The Beatles, no The Cavern Club 
de Liverpool, Inglaterra. Tamanho foi o sucesso desses shows que a banda voltou a Liverpool 
consecutivamente em 2005, 2007, 2008 e 2009 como a banda mais importante do "Mathew 
Street Festival", encerrando o maior festival tributo do mundo, para mais de 30 mil ingleses e 
visitantes. 
 
A semelhança física de seus integrantes com os originais do Queen, especialmente Pablo Padín, 
vocalista e pianista do God Save the Queen, interpretando Freddie Mercury distinguem a banda 
de qualquer outro tributo. Pablo foi elogiado por Ray Johnson, organizador do festival como " A 
cópia idêntica de Freddie Mercury”.  
 
Durante 2004, God Save the Queen conquistou também a convenção de Queen mais importante 
da América Latina, o "Queens Day Brazil" em São Paulo. Em 2005, além de participarem pela 
segunda vez do Mathew Street Festival de Liverpool, tiveram a oportunidade de conhecer o 
produtor das turnês do Queen que se impactou com a performance do God Save the Queen, 
que na ocasião, fez o seguinte comentário: "Incrível! São tão bons quanto os originais!".  
 
No mês de julho de 2005 se apresentaram em Buenos Aires no Teatro Gran Rex, a sala mais 
importante da Argentina com 3.900 poltronas, em duas apresentações completamente lotadas, 
com ingressos esgotados uma semana antes dos espetáculos. Eles também foram convidados 
ao Freddie Mercury Memorial Day de Montreux. Os organizadores (Norbert Muller e Rita 
Balestri), ficaram tão impressionados que os convidaram no ano seguinte para participar do 
mesmo evento.  
 
No início de 2006 foram eleitos pelo Fã Clube Internacional do Queen como a banda tributo mais 
importante do mundo. Quando foram convidados a participar da famosa Convenção Anual 
celebrada em Gales, também participaram de uma extensa turnê sul-americana, que incluiu 
Uruguai, Brasil, Chile, Perú, Equador, Venezuela, Colômbia.  
 



Apresentaram-se pela primeira vez no Luna Park, interpretando uma réplica do show que o 
Queen fez em Buenos Aires, 25 anos antes, diante de uma plateia de mais de 10 mil pessoas. 
Foram também convidados pela cadeia de rádios espanhola SER, para apresentações nas festas 
de Pilar e Zaragoza para mais de 250 mil pessoas.  
 
Em 2007 estrearam um novo show. Na Espanha foram mais de 20 apresentações em cidades 
como Barcelona, Santiago de Compostela, Valladolid, Bilbao, Madri para mais de 300 mil 
pessoas. God Save The Queen também participou em julho de 2007, do Montreux Jazz Festival, 
sem dúvida, o mais emblemático festival da Europa (onde tocaram mega bandas como Deep 
Purple, David Bowie, e o próprio Queen), que pela primeira vez em sua longa história recebeu 
um grupo tributo, por considerar God Save the Queen um caso único, fora de qualquer 
parâmetro. 
 
O British Council considerou como "o melhor tributo jamais realizado", motivo pelo qual 
convidou-os a participarem das celebrações de 2008, ocasião em que Liverpool foi decretada 
como Capital da Cultura Européia. 
 
Duração: 110min. 

Classificação: Livre 

Realização: OPUS e PONTO UNO 

GOD SAVE THE QUEEN 

Dias 01 e 02 de junho, no Teatro RioMar Fortaleza (Fortaleza/CE) 

Dia 03 de junho, no Teatro Riachuelo (Natal/RN) 

Dia 04 de junho, no Teatro RioMar Recife (Recife/PE) 

Dias 08 e 09 de junho, no Teatro Bradesco (SP) 

Dia 14 de junho, no Auditório Araújo Vianna (RS) 

Dias 16 e 17 de junho, no Teatro Bradesco Rio (RJ) 

FORTALEZA (CE) 
Dias 01 e 02 de junho 
Quinta e sexta, 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$ 120,00  R$ 60,00 

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

Plateia Baixa A R$ 160,00  R$ 80,00 

 
- 50% de desconto para titular e acompanhante de assinante do Diário do Nordeste nos 
primeiros 100 ingressos. Vendas apenas na Bilheteria do teatro.  
*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 

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


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.  

 

Assessoria de imprensa do Teatro RioMar Fortaleza : 

Rina Fontenele – (85) 99608-7960 rinafontenele@gmail.com   

Mônika Vieira – (85) 98779-2007/ (85) 9803-7123 monika@vogalassessoria.com.br   

Juliana Bomfim – (85) 99984.9030 / (85) 8893.2602 juliana@vogalassessoria.com.br 

NATAL (RN) 

Dia 03 de junho 

Sábado, às 21h 

Teatro Riachuelo (Av. Bernardo Vieira, 3775 / Natal – RN) 

www.teatroriachuelonatal.com.br  

http://www.documentodoestudante.com.br/
http://www.ingressorapido.com.br/
mailto:rinafontenele@gmail.com
mailto:monika@vogalassessoria.com.br
mailto:juliana@vogalassessoria.com.br
http://www.teatroriachuelonatal.com.br/


INGRESSOS 

Setor Inteira Meia-Entrada 

Frisas R$ 100,00 R$ 50,00 

Balcão Nobre  R$ 100,00 R$ 50,00 

Plateias B R$ 120,00 R$ 60,00 

Camarote R$ 150,00 R$ 75,00 

Plateia A R$ 150,00 R$ 75,00 

 

- 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 

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


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 imprensa do Teatro Riachuelo: 

Mauren Favero – 51 3235.4509/ 51 99857.1770 mauren.favero@opuspromocoes.com.br 

Pâmela Seyffert – 51 3235.4504 pamela.seyffert@opuspromocoes.com.br  

RECIFE (PE) 
Dia 04 de junho 
Domingo, às 20h 
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$ 160,00 R$ 80,00 

 
- 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; 
** 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. 

http://www.ingressorapido.com.br/
mailto:mauren.favero@opuspromocoes.com.br
mailto:pamela.seyffert@opuspromocoes.com.br
http://www.teatroriomarrecife.com.br/
http://www.documentodoestudante.com.br/


- 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 
 

Assessoria de imprensa do Teatro RioMar Recife:  
Mauren Favero – 51 3235.4509 / 51 99857.1770 mauren.favero@opuspromocoes.com.br 

Pâmela Seyffert – 51 3235.4504 pamela.seyffert@opuspromocoes.com.br 
  

SÃO PAULO (SP) 
Dias 08 e 09 de junho 
Quinta e sexta, às 21h 
Teatro Bradesco (Rua Palestra Itália, 500 / 3º piso – Bourbon Shopping São Paulo) 
www.teatrobradesco.com.br  
 
 INGRESSOS 

Setor Valor  Meia-Entrada 

Frisa 3ºandar * R$ 80,00  R$ 40,00 

Frisa 2º andar 2º R$ 100,00  R$ 50,00 

Frisa 2º andar 1º R$ 120,00  R$ 60,00 

Frisa 1º andar 2º R$ 150,00  R$ 75,00 

Balcão Nobre R$ 150,00  R$ 75,00 

Frisa 1º andar 1º R$ 180,00  R$ 90,00 

Plateia (O a W) R$ 220,00  R$ 110,00 

Camarote R$ 230,00  R$ 115,00 

Plateia (A a N) R$ 250,00  R$ 125,00 

 
-50% de desconto para cliente Bradesco, na compra de até quatro ingressos, além de um 
guichê exclusivo na bilheteria do teatro. Desconto válido para pagamentos com cartões de 
crédito e débito Bradesco; 

http://www.ingressorapido.com.br/
mailto:mauren.favero@opuspromocoes.com.br
mailto:pamela.seyffert@opuspromocoes.com.br
http://www.teatrobradesco.com.br/


-25% de desconto para usuário dos cartões Zaffari Card e Bourbon Card, na compra de até 2 
ingressos por titular do cartão na bilheteria do teatro. 
  
* Venda para este setor somente na bilheteria do Teatro Bradesco; 
**Descontos não cumulativos com meia entrada e outras promoções, limitado até 200 
ingressos de cada sessão/espetáculo.  
*** 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 São Paulo: 
- 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. 
- DIRETORES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS, SUPERVISORES E TITULARES DE CARGOS DO 
QUADRO DE APOIO DAS ESCOLAS DAS REDES ESTADUAL E MUNICIPAIS mediante 
apresentação de carteira funcional emitida pela Secretaria da Educação de São Paulo ou 
holerite acompanhado de documento oficial com foto. 
- PROFESSORES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E DAS REDES MUNICIPAIS DE ENSINO mediante 
apresentação de carteira funcional emitida pela Secretaria da Educação de São Paulo ou 
holerite acompanhado de documento oficial com foto. 
***** 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. 
  
ATENÇÃO: Não será permitida a entrada após o início do espetáculo. 
  
Capacidade: 1457 pessoas  
Acesso para deficientes 
  
Estacionamento:  
Isento até 15 minutos 
Compras no Záffari acima de R$ 40,00 = 3h de isenção 
Self: Primeiras 2 horas = R$ 12,00  

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


Hora adicional = R$ 2,00 
Valet Parking: 1ª hora = R$ 16,00 
Hora adicional = R$ 10,00 
Motos: Primeiras 2 horas = R$ 10,00  
Hora adicional = R$ 2,00 
  
CANAIS DE VENDAS OFICIAIS:  
Ingresso Rápido: 4003-1212  
www.ingressorapido.com.br 
Bilheteria Teatro Bradesco: Rua Palestra Itália, 500 / 3º piso – Bourbon Shopping São Paulo 
Horário de funcionamento: Domingo a Quinta das 12h às 20h, Sexta e Sábado das 12h às 22h. 
  

Assessoria de Imprensa do Teatro Bradesco: 
Miriam Martinez – (11) 97145-9077 miriam.martinez@hotmail.com.br   

PORTO ALEGRE (RS) 
Dia 14 de junho 
Quarta-feira, às 21h 
Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685) 
www.araujovianna.com.br 
 

INGRESSOS 

Setor Valor Meia-Entrada 

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

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

Plateia Baixa Lateral R$ 130,00 R$ 65,00 

Plateia Baixa Central R$ 150,00 R$ 75,00 

Plateia GOLD R$ 180,00 R$ 90,00 
 

- 50% de desconto para sócios do Clube do Assinante RBS – limitado a 100 ingressos. Venda na 
bilheteria do teatro; 
- 10% de desconto para sócios do Clube do Assinante RBS nos demais ingressos. Venda na 
bilheteria do teatro; 
- 5% de desconto para titulares dos cartões Zaffari Card e Bourbon Card. Venda na bilheteria 
do teatro. 
 
* Crianças até 24 meses que fiquem sentadas no colo dos pais não pagam 
**Descontos não cumulativos a demais promoções e/ ou descontos; 
*** Pontos de vendas sujeito à taxa de conveniência; 
**** 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 ao auditório; 

***** 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 Sul: 

- 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. 

http://www.ingressorapido.com.br/
mailto:miriam.martinez@hotmail.com.br
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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. 

- APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS DO INSS (que recebem até três salários mínimos) 

mediante apresentação de documento fornecido pela Federação dos Aposentados e 

Pensionistas do RS ou outras Associações de Classe devidamente registradas ou filiadas. Válido 

somente para espetáculos no Teatro do Bourbon Country e Auditório Araújo Vianna. 

- DOADORES REGULARES DE SANGUE mediante apresentação de documento oficial válido, 

expedido pelos hemocentros e bancos de sangue. São considerados doadores regulares a 

mulher que se submete à coleta pelo menos duas vezes ao ano, e o homem que se submete à 

coleta três vezes ao ano. 

******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 (sujeito à taxa de conveniência): 
Site: www.ingressorapido.com.br   
Call Center: 4003-1212 (de segunda a sábado, das 9h às 22h, e domingos, das 12h às 18h)  
Agência Brocker Turismo: Av. das Hortênsias, 1845 – Gramado (de segunda a sábado, das 9h  
às 18h30min, e feriados das 10h às 15h)  
Rua Coberta, Câmpus II, Universidade Feevale: em Novo Hamburgo  
(de segunda a sexta, das 13h às 21h, e sábado, das 9h às 14h). Mais informações pelo telefone 
3271-1208 
Bourbon Shopping Novo Hamburgo: Av. Nações Unidas, 2001 – 2º Piso / Centro de Novo 
Hamburgo (de segunda a sábado, das 13h às 20h). 
 
CANAIS DE VENDAS OFICIAIS (sem taxa de conveniência): 
Bilheteria do Teatro do Bourbon Country: Av. Túlio de Rose, nº 80 / 2º andar (de segunda a  
sábado, das 10h às 22h, e domingo e feriado, das 14h às 20h)  
No local: somente na data da apresentação, a partir das 14h.  
Formas de Pagamento: dinheiro, cartões de crédito em uma parcela, débito e vale-cultura. 
 

Assessoria de imprensa do Auditório Araújo Vianna: 
Jéssica Barcellos – 51 99863.6363 jessica@agenciacigana.com 

 

RIO DE JANEIRO (RJ) 
Dias 16 e 17 de junho 
Sexta e sábado, às 21h 

http://www.documentodoestudante.com.br/
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Teatro Bradesco Rio (Avenida das Américas, 3900 – loja 160 do Shopping VillageMall – Barra 
da Tijuca) 
www.teatrobradescorio.com.br 
 
INGRESSOS  

Setor Valor Meia-Entrada 

Frisas R$ 130,00 R$ 65,00 

Balcão Nobre R$ 160,00 R$ 80,00 

Plateia Alta  R$ 220,00 R$ 110,00 

Camarote R$ 230,00 R$ 115,00 

Plateia Baixa  R$ 250,00 R$ 125,00 

 
- 50% de desconto para Clientes Bradesco e guichê exclusivo na bilheteria do Teatro Bradesco 
Rio. Desconto limitado a quatro ingressos por sessão para titulares dos cartões de crédito e 
débito. Venda limitada de 200 ingressos por sessão; 
- 20% de desconto para assinante O Globo. Desconto limitado a dois ingressos por sessão para 
o titular do cartão. Venda limitada de 200 ingressos por sessão e disponível apenas para compras 
efetuadas na bilheteria do Teatro Bradesco Rio; 
- 20% de desconto Passaporte de Benefícios VillageMall em até dois ingressos. Limitado a 100 
ingressos por sessão. Vendas apenas na Bilheteria do teatro. 
 
*Crianças até 24 meses que fiquem sentadas no colo não pagam 
** 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 de Janeiro: 
- 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, FNEL, 
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. 
- MENORES DE 21 ANOS mediante apresentação de carteira de identidade ou documento com 
foto válido. 
- PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (apenas aqueles 
que atuam no município do Rio de Janeiro) mediante de carteira funcional emitida pela 
Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro 

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


**** 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. 
*****Descontos não cumulativos. 
 
Capacidade: 1000 lugares 
 
CANAIS DE VENDAS OFICIAIS: 
Bilheteria Teatro Bradesco Rio: Av. das Américas, 3.900/Lj 160- Tel: 3431-0100 (diariamente, 
das 13h às 21h.) 
Sujeito à taxa de conveniência: 
Site: www.ingressorapido.com.br (a compra pode ser feita até duas horas antes do evento) 
Call Center: 4003-1212 (de segunda a sábado, das 9h às 22h, e domingo, das 12h às 18h) 
FNAC Barra Shopping: Av. das Américas, 4.666 Loja B 101/114 (Segunda a sábado, das 10h às 
20h, domingo, das 13h às 18h, e feriado, das 15h às 18h). 
Formas de pagamento: Amex, Aura, Diners, dinheiro, Hipercard, Mastercard, Redeshop, Visa e 
Visa Electron. (Neste ponto de venda não é possível fazer a retirada de ingressos adquiridos pela 
internet e call center) 
Centro 021 Turismo: Avenida Rio Branco, 181 Sala 704 - Centro (Segunda a sexta, das 10h às 
19h). Formas de Pagamento: somente em dinheiro. (Neste ponto de venda não é possível fazer 
a retirada de ingressos adquiridos pela internet e call center) 
Theatro Net Rio: Rua Siqueira Campos, 143 (Segunda a domingo das 10h às 18h). Formas de 
pagamento: Amex, Aura, Diners, Dinheiro, Hipercard, Mastercard, Redeshop, Visa e Visa 
Electron.  
Rio De Janeiro Barra da Tijuca PDV Teatro Nathalia Tiimberg: Avenida das Américas, 2000 - 
Barra da Tijuca (Segunda a quinta, das 10h às 19h e sexta a domingo, das 12h às 21h). Formas 
de pagamento: Amex, Aura, Diners, Dinheiro, Hipercard, Mastercard, Redeshop, Visa e Visa 
Electron. 
JUQUINHA  Juquinha: Av. Cesário de Melo, 3643 - Campo Grande (segunda a domingo, das 09h 
às 17h). Formas de pagamento: Amex, Aura, Credicard, Diners, Hipercard, Mastercard, 
Redeshop, Visa e Visa Electron. 
Posto BR Piraquê: Av. Borges de Medeiros, s/nº (Todos os dias, das 9h às 20h). Formas de 
pagamento: Amex, Aura, Credicard, Diners, Dinheiro, Hipercard, Mastercard, Redeshop, Visa e 
Visa Electron. (Neste ponto de venda não é possível fazer a retirada de ingressos adquiridos pela 
internet e call center) 
Posto Burgão: Estrada dos Bandeirantes, 3300 (Segunda a sábado, das 8h às 18h). Formas de 
pagamento: Amex, Aura, Diners, dinheiro, Hipercard, Mastercard, Redeshop, Visa e Visa 
Electron. (Neste ponto de venda não é possível fazer a retirada de ingressos adquiridos pela 
internet e call center) 
Posto BR Bougainville: Rua Uruguai esquina com a Rua Maxell (Segunda a sábado, das 9h às 
20h, domingo e feriado, das 9h às 16h). Formas de pagamento: somente em dinheiro.  
Multipoint Leblon: Rua General Urquiza, 67 Loja B (Segunda a sexta, das 9h às 18h e sábado, 
das 10h às 14h. Não há funcionamento aos domingos e feriados). Formas de pagamento: Amex, 
Aura, Diners, dinheiro, Hipercard, Mastercard, Redeshop, Visa e Visa Electron. (Neste ponto de 
venda não é possível fazer a retirada de ingressos adquiridos pela internet e call center). 
Cidade das Artes - Barra da Tijuca: Avenida da Américas, 5300 (Terça a quinta, das 13h às 19h 
e sexta a domingo, das 13h às 17h). Formas de pagamento: Amex, Diners, Dinheiro, Mastercard, 
Redeshop, Visa e Visa Electron. 
 

Assessoria de imprensa do Teatro Bradesco Rio: 
Ana Paula Romeiro - (21) 99601.3908 / 3283.8258 - ana.romeiro@globo.com 

Luiz Claudio de Almeida – (21) 97281-6108 luizclaudioreporter@gmail.com  

http://www.ingressorapido.com.br/
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Apoio de assessoria de imprensa: 
Mauren Favero - 51 3235-4509 / 99857-1770 mauren.favero@opuspromocoes.com.br  
Pâmela Seyffert - 51 3235-4504 pamela.seyffert@opuspromocoes.com.br 
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