
 

4 Amigo se apresenta, pela primeira vez, na Feevale 
Comediantes se juntam em um stand up único e divertido  

 

  
 

Os comediantes Dihh Lopes, Márcio Donato, Thiago Ventura e Afonso Padilha 

decidiram se juntar para realizar o show de stand up comedy “4 Amigos”, no Teatro 

Feevale, 9 de junho. Mais informações sobre a venda de ingressos podem ser 

encontradas no serviço abaixo.  A ideia é bem simples: unir quatro amigos e fazer com 

que eles dividam o mesmo palco, criando um ambiente único e de muita descontração 

entre eles, que contagia a todos incluindo a plateia. 

 

Os quatro se revezam no palco por cerca de 20 minutos cada, contando suas melhores 

observações do cotidiano. Com estilos diferentes uns dos outros, cada um traz a sua 

particularidade ao espetáculo, que é motivo de gozação para os demais integrantes e 

um completo deleite para todo o público. 
 
SERVIÇO 
4 Amigos 
Dia 9 de junho 
Domingo, às 21h 
Teatro Feevale (ERS-239, nº 2.755 – Campus II da Universidade Feevale. Novo Hamburgo 
/RS) 
https://www.teatrofeevale.com.br/ 

Classificação: 12 anos 
Duração: 80 minutos 
 
INGRESSOS: 

Setor Inteira Meia-Entrada 

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

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

Camarote R$100,00 R$50,00 

Frisas  R$80,00 R$40,00 



Balcão Nobre D e F R$100,00 R$50,00 

Balcão Nobre Visão 
Parcial  

R$80,00 R$40,00 

 
 
- 50% de desconto para titulares dos cartões Zaffari Card e Bourbon Card, somente para 
estreia– limitado a 100 ingressos;  
- 20% Funcionários e Graduados Feevale, titular e 1 acompanhante. **Vendas apenas na 
Bilheteria do teatro. 
- 20% Clube do Assinante NH para titular e acompanhante. 
 
* Crianças até 24 meses que fiquem sentadas no colo dos pais 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 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. 
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. 
*****Descontos não cumulativos a demais promoções e/ ou descontos. 
 

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


CANAIS DE VENDAS OFICIAIS (sujeito à taxa de serviço):  
Site: www.uhuu.com   
Atendimento: falecom@uhuu.com 
 
CANAIS DE VENDAS OFICIAIS (sem taxa de serviço):  
 
Bilheteria do Teatro Feevale 
Local: Universidade Feevale - ERS-239, 2755 - Campus II, Novo Hamburgo - RS 
Horário de verão: De segunda a sexta-feira, das 09h ao 12h e das 13h às 18h e  
sábados das 9h às 13h.)  
 
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)  
 
Formas de pagamento: 
Internet: Visa, Master, Diners, Hiper, Elo, American. 
Bilheteria: Dinheiro, Visa, Master, Diners, Hiper, Elo, American e Banricompras (débito).  
 
 

Assessoria de Imprensa no RS: 
Cátia Tedesco – 51 98181.2000 catia@agenciacigana.com 

 
--- 

Apoio de assessoria de imprensa: 
Mauren Favero – 51 3235.4509/ 51 99857.1770 mauren.favero@opuspromocoes.com.br 

Letícia Rech – 51 3235.4509 leticia.rech@opuspromocoes.com.br 
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