
Ingressos com desconto
● Quem são os beneficiários da meia-entrada?

- Os jovens de baixa renda (pessoa com idade entre quinze e vinte e nove anos que pertence à
família com renda mensal de até dois salários mínimos) desde que inscritos no Cadastro Único para 
programas sociais do Governo Federal (Lei 12.933/2013);

- Os estudantes (pessoa regularmente matriculada em instituição de ensino, pública ou privada);

- As pessoas com deficiência (pessoa que possui impedimento de longo prazo de natureza
física, mental, intelectual ou sensorial); e os acompanhantes das pessoas com deficiência (aquele que 
acompanha a pessoa com deficiência, o qual pode ou não desempenhar as funções de atendente pesso-
al), limitado a 01 (um) acompanhante por pessoa com deficiência.

- Os idosos, com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.

- Doadores Regulares de Sangue: São considerados doadores regulares de sangue a mulher
que se submente á coleta pelo menos duas vezes ao ano, e o homem que se submete á coleta três vezes 
ao ano. (Lei Estadual n° 13.891/12)

Atenção: Os documentos que comprovam a condição do benefício da meia-entrada serão exigidos no 
ato da compra, na retirada do ingresso e no momento do acesso ao evento.

● Quais os documentos que comprovam a condição de beneficiário?
- Jovens de baixa renda: Identidade Jovem acompanhada de documento de identificação com

foto expedido por órgão público e válido em todo o território nacional.

- Estudantes: CIE – Carteira de Identificação Estudantil, expedida pela ANPG,ingressos AERGS,
UNE, UBES, UEE RS, UGES e municipais filiadas à ANPG, UNE, UBES, Diretórios Centrais dos Estudan-
tes – DCE, Centros e Diretórios Acadêmicos, de nível médio e superior, conforme modelo único, nacional-
mente padronizado, ou seja, que possuam os requisitos impostos pela lei, quais sejam:

I - nome completo e data de nascimento do estudante;
II - foto recente do estudante;
III - nome da instituição de ensino na
      qual o estudante esteja matriculado;
IV - grau de escolaridade; e,
V - data de validade até o dia 31 de março
      do ano subsequente ao de sua expedição,
      estão aptos a receber o benefício da meia entrada.

Só serão aceitas CIE expedidas a partir de 2021.

- Pessoas com deficiência: Cartão de Benefício de Prestação Continuada de Assistência Social
ou documento emitido pelo INSS que ateste a aposentadoria da pessoa com deficiência, ambos acompa-
nhados de documento de identificação com foto expedido por órgão público e válido em todo o território 
nacional.

- Acompanhantes das pessoas com deficiência: Apresentação de declaração pela pessoa
com deficiência, ou na sua impossibilidade, por seu acompanhante.

- Idosos: Documento de identificação com foto, nome completo e data de nascimento.

- Doadores Regulares de Sangue: Documento oficial válido, expedido pelos hemocentros e
banco de sangues. 




