
“Viva as Descobertas”, a nova temporada de show do Mundo Bita chega 
ao Teatro RioMar Fortaleza em maio 

 
Idealizado pela Mr. Plot, apresentações reúnem os principais sucessos do personagem e 

estimulam a criatividade das crianças 
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Os primeiros anos de vida são feitos de aprendizados. Pensando nisso, o Mundo Bita apresenta 
sua nova temporada de shows, dessa vez com o tema “Viva as Descobertas”. A turnê passará 
por Fortaleza, dia 19 de maio, às 17h30, em única apresentação no Teatro RioMar Fortaleza. O 
espetáculo traz músicas inéditas, novos diálogos entre os personagens, cenário repaginado e 
muita interação com o público, estimulando o que há de mais importante nessa fase: as 
descobertas em relação ao mundo.   
 
O novo musical destaca melodias e conteúdos autorais que abordam temáticas do universo 
infantil, como os clássicos “Fazendinha” - que de forma criativa e educacional apresenta para as 
crianças o dia a dia na fazenda - e “Dinossauros” - que conta, de maneira lúdica, a história do 
período em que os dinossauros habitaram a Terra. Pela primeira vez nos palcos estão “Trem das 
Estações”, e músicas do álbum ‘Bita e Nosso Mundo’ como “Nossa Casa” e “Tô Dodói”, que 
deixam os momentos de aprendizado ainda mais divertidos.  
 
Para Chaps Melo, diretor de criação do Mundo Bita e um dos sócios da Mr. Plot, estúdio que 
desenvolve e produz todo o conteúdo da marca, o show surpreenderá os papais e as mamães 
que são ansiosos por novidades. “Temos uma apresentação totalmente nova, pensada para 
aquele público que já é fã do Mundo Bita e para aqueles que acabaram de chegar!”, comenta. 
  



Durante o espetáculo, que tem cerca de uma hora e dez minutos, Bita, Tito, Dan, Lila e Flora 
recebem no palco alguns personagens surpresa, como a vaquinha, o dinossauro e o bichinho do 
dodói. "O Bita aparece como personagem principal, e o restante da turminha ganha ainda mais 
espaço na narrativa, fazendo com que as crianças mergulhem na história", explica o roteirista 
João Henrique Souza.  
 
Ao todo, são 14 hits interpretados por Flora, personagem que dá voz às canções. “As músicas do 
novo espetáculo foram definidas com a ajuda dos espectadores, que elegeram suas canções 
preferidas por meio de enquetes nas redes sociais da animação. “Xic, Xic, Xic”, que estimula os 
pequenos a escovar os dentes, é uma das interpretações que voltam ao show desta temporada”, 
conta Chaps, reforçando a importância da interação com os seguidores, essencial para estar 
mais perto dos fãs e estreitar um relacionamento de carinho, cumplicidade e crescimento.  
 
Hoje, o Mundo Bita acumula mais de 2 bilhões de visualizações no Youtube em seu canal em 
português. Além disso, detém outro canal com conteúdo em espanhol e acaba de lançar o canal 
Mundo Bita Portugal, com músicas interpretadas com sotaque lusitano. Está ainda presente em 
plataformas como Discovery Kids, Netflix, PlayKids, Deezer e Spotfy.  
 
Em 2018, o álbum "Bita e Natureza", lançado em 2017, concorreu ao Grammy Latino, como 
única representante brasileira, ao título de Melhor Álbum Infantil Latino. Quatro músicas deste 
álbum fazem parte do repertório do Show do Bita - Viva as Descobertas.  

 
Fortaleza (CE) 

Dia: Domingo, 19 de maio, às 17h30 

Duração: 100min 

Classificação: 12 anos 

 

Teatro RioMar Fortaleza  (Rua Lauro Nogueira, 1.500 – piso L3 do Shopping RioMar Fortaleza – Papicu) 

www.teatroriomarrecife.com.br 

 

Setor Valor Meia-Entrada 

Plateia Baixa A R$90,00 R$45,00 

Plateia Baixa B R$80,00 R$40,00 

Plateia Alta R$60,00 R$30,00 

   

*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: 

http://www.teatroriomarrecife.com.br/


- 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: 

Site: www.uhuu.com  

Atendimento: falecom@uhuu.com 

  

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. 

  

Formas de pagamento: 

Internet: Visa, Master, Diners, Hiper, Elo, American. 

Bilheteria: Dinheiro, Visa, Master, Diners, Hiper, Elo, American e Banricompras (débito).  

  

  

Assessoria de imprensa do Teatro RioMar Fortaleza 

http://www.documentodoestudante.com.br/
http://www.documentodoestudante.com.br/
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http://www.uhuu.com/
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VOGAL COMUNICAÇÃO 

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

Juliana Bomfim – (85) 99984.9030 / (85) 98893.2602 juliana@vogalassessoria.com.br  

 

 


