
ISABELLA TAVIANI EM FORTALEZA E RECIFE NO MÊS DE OUTUBRO 

Apresentações da cantora e compositora incluem sucessos de seus mais de treze 

anos de carreira 

 
Clique na imagem para salvar em alta resolução. Crédito: Daryan Dornelles 

Com mais de treze anos de carreira, a cantora e compositora Isabella Taviani sente-se à vontade 

para ousar sempre. Foi ousando que preparou um show especial para curtir a intimidade como 

público fiel que sempre acompanha a sua caminhada. No Nordeste os shows em Fortaleza e 

Recife acontecem em outubro, dias 20, no Teatro RioMar Fortaleza e 21, no Teatro RioMar 

Recife. Confira o serviço completo abaixo. 

Nesse show Isabella será acompanhada pelo tecladista Marco Brito e pelo violonista e guitarrista 

Felipe Melanio. No repertório do show estão aqueles sucessos que todo mundo sabe cantar 

como “Luxúria”, “Sentido Contrário”, “De Qualquer Maneira"(mais conhecida como “Peixinho”), 

“Digitais”, “Último Grão”,“A canção que Faltava”, entre outras.  

Filha de pianista clássica e neta de cantor de ópera, Isabella Taviani cursou canto lírico por seis 

anos e, desde então, desenvolve um estilo que cativa a todos pela força e melodia envolvente 

de suas composições. Ela se orgulha de dizer que os alicerces de sua carreira foram construídos 

sobre uma base sólida de fãs: “Nunca fui nenhuma queridinha da imprensa, nem tenho minha 

cara estampada em jornais ou TV’s todos os dias. Portanto, quem divulga e sustenta minha 

carreira são estes fãs fiéis que tenho tanto orgulho de preservar.” 

https://www.opuspromocoes.com.br/imprensaProgramacao.php?id=3158&evento=ISABELLA+TAVIANI


“Esse show surgiu da necessidade que senti para fazer o público voltar pra casa tendo ouvido 

quase todas as canções que esperava ouvir num show meu. No camarim, sempre há muita 

cobrança: faltou aquela música! Porque você não cantou a que eu amo? Bem, se eu conseguirei 

essa proeza? Só indo aos shows para descobrir!” 

Classificação: Livre 

Duração: 90min.  

ISABELLA TAVIANI 
Dia 20 de outubro, no Teatro RioMar Fortaleza (CE) 
Dia 21 de outubro, no Teatro RioMar Recife (PE) 
 
FORTALEZA (CE) 
Dia 20 de outubro 
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$ 80,00  R$ 40,00 

Plateia Baixa B R$ 100,00  R$ 50,00 

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

  

*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 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 

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


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:  

VOGAL COMUNICAÇÃO  

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

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

 
RECIFE (PE) 
Dia 21 de outubro 
Sábado, às 21h 
Teatro RioMar Recife (Av. República do Líbano, 251 / 4º piso – RioMar Shopping / Recife – 
PE) 
www.teatroriomarrecife.com.br 
 
INGRESSOS 

Setor Inteira Meia-Entrada 

Balcão Nobre R$ 80,00 R$ 40,00 

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

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

 
- 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. 

http://www.ingressorapido.com.br/
mailto:rinafontenele@gmail.com
mailto:juliana@vogalassessoria.com.br
http://www.teatroriomarrecife.com.br/


***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 
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 

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