TEATRO RIACHUELO RECEBE DIOGO ALMEIDA NO STAND-UP
COMEDY ‘VIDA DE PROFESSOR’, EM JUNHO
Sensação do humor nacional se apresenta dia 28 de junho, às 21

Há seis anos trilhando a carreira de humorista, Diogo Almeida deixou Curitiba
para percorrer as principais cidades do País com o stand-up comedy “Vida de
Professor”. O comediante vai entreter o público com seus relatos inusitados de
situações que envolvem os professores e demais profissionais ligados à educação
em uma apresentação única no Teatro Riachuelo, dia 28 de junho (sexta-feira),
às 21h.
Os ingressos custam a partir de R$ 25 e já estão à venda pelo site Uhuu.com. Mais
informações no serviço abaixo.
A ideia do show é transpor a realidade e o cotidiano do professor para o palco de
maneira descontraída, tomando como referência as particularidades da vida de
um educador. Temas como tipos de professor, tipos de aluno, relação entre
professores e pais de alunos e entre professores e a coordenação pedagógica
prometem arrancar gargalhadas da plateia.
DIOGO ALMEIDA
Diogo Almeida é formado em Rádio e TV e Jornalismo, e fez gestão de pessoas e
pós em ADM pela PUC. Entrou para a vida docente há cinco anos, ministrando
aulas para jovens e adolescentes. Já se apresentou nas casas mais tradicionais de
stand-up do Brasil - Curitiba Comedy Club, Comedians, Beverly Hills e Hillarius -,
além de vencer o primeiro campeonato paranaense de stand-up.
Em seus textos sempre relatou o cotidiano das pessoas, mas neste ano decidiu
retratar a vida dos profissionais da educação e suas peculiaridades. Logo seus
vídeos ganharam notoriedade dentro do segmento educacional e, hoje, os vídeos

publicados nas redes sociais somam mais de 10 milhões de visualizações.

Natal (RN)
Dia: Sexta-feira, 26 de junho, às 21h
Duração: 60min
Classificação: Livre
Teatro Riachuelo (Avenida Bernardo Vieira, 3.775 – piso L3 do Shopping Midway Mall –
Tirol)
www.teatroriachuelonatal.com.br

Setor

Valor

Meia-Entrada

Plateia A

R$80,00

R$40,00

Plateia B

R$70,00

R$35,00

Camarote

R$60,00

R$30,00

Frisas

R$50,00

R$25,00

Balcão Nobre

R$50,00

R$25,00

- 50% Clientes Unimed Natal plano e médicos cooperados nos primeiros 350 ingressos.
Desconto válido apenas com a apresentação da carteira (UNIMED NATAL) e CPF.
Desconto limitado a 1 (um) ingresso por CPF.
- 30% Titulares dos cartões Riachuelo (Própria Loja, bandeiras Visa e Master), limitado a 50
ingressos por sessão. Válido para compras 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 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.
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.uhuu.com
Atendimento: falecom@uhuu.com
Assessoria de imprensa do Teatro Riachuelo Natal:
Luciana Oliveira – (84) 98728-0813 luciana@sollarcomunicacao.com.br

Apoio de Assessoria de Imprensa:
Mauren Favero – 51 3235.4509 - mauren.favero@opuspromocoes.com.br
Letícia Rech – 51 3235.4509 - leticia.rech@opuspromocoes.com.br

