Mundo Bita estreia novo show: “Dentro do Mundo Lá Fora”
Com mensagem de incentivo às brincadeiras ao ar livre, espetáculo chega ao Teatro RioMar
Fortaleza

O Mundo Bita se prepara para rodar o Brasil com seu novo show. "Dentro do Mundo Lá
Fora", que estreia dia 15 de setembro no Rio de Janeiro, estará em Fortaleza para
animar as crianças. No dia 6 de outubro, o espetáculo chega ao Teatro RioMar trazendo
mensagem que é a essência do Show do Bita: incentivar as brincadeiras ao ar livre,
estar em contato com outras crianças e viver momentos de alegria, carinho e diversão.
“É importante que a criança descubra o mundo através do contato direto com as plantas,
os bichos e outras pessoas. Desde os primeiros clipes, o Mundo Bita aborda a
necessidade do indivíduo se desenvolver no ambiente externo. Nesse panorama, o
tema do show vem como uma continuação natural do conteúdo que defendemos”,
explica Chaps Melo, diretor de Criação do fenômeno infantil.
Flora, que já conquistou o coração da criançada nos outros shows e tem participação
constante nos clipes do Mundo Bita, segue como a cantora nesta nova temporada. Ela
divide o palco com Dan, Lila, Tito e, claro, o Bita. Personagens como a Baratinha, na
música "Insetos", a Vaquinha, em "Fazendinha", e o Palhaço, na canção "Palhaçada",

também estarão em cena. O repertório de “Dentro do Mundo Lá Fora” terá 19 canções,
contemplando todos os álbuns da animação. A seleção contou com a ajuda do público,
que escolheu, por meio das redes sociais, as músicas que não poderiam faltar no
espetáculo.

Sobre o Mundo Bita
Idealizado pela Mr. Plot, Mundo Bita é resultado de uma combinação mágica de
músicas, cores, aprendizado e alegria. Tornou-se conhecido em todo o Brasil por meio
de clipes musicais autorais, modernos e educativos, que já ultrapassaram os 3 bilhões
de visualizações no YouTube e é sucesso no Discovery Kids, Netflix, PlayKids, Spotify
e outras plataformas. Em 2018, a empresa iniciou seu projeto de internacionalização e
criou os canais Mundo Bita Español e Mundo Bita Portugal, que já acumulam diversos
vídeos e visualizações. A animação foi a indicada ao Grammy Latino do ano passado a única representante do país no segmento infantil.

Fortaleza (CE)
Dia: domingo, 6 de outubro, às 17h30
Duração: 60min
Classificação: Livre
Teatro RioMar Fortaleza (Rua Lauro Nogueira, 1.500 – piso L3 do Shopping RioMar Fortaleza
– Papicu)
www.teatroriomarrecife.com.br
Setor

Valor

Meia-Entrada

1º Lote – Plateia Alta

R$60,00

R$30,00

1º Lote – Plateia Baixa A

R$90,00

R$45,00

1º Lote – Plateia Baixa B

R$80,00

R$40,00

*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
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
VOGAL COMUNICAÇÃO
Rina Fontenele – (85) 99608-7960 rinafontenele@gmail.com
Juliana Bomfim – (85) 99984.9030 / (85) 98893.2602 juliana@vogalassessoria.com.br

