
SHOW DO BITA 

Nosso Mundo da Imaginação 

Depois de passar por 42 cidades de todas as regiões do Brasil e cantar para mais de 250 mil 

pessoas, o fenômeno infantil Mundo Bita apresenta o novo Show do Bita, que leva o título 

“Nosso Mundo da Imaginação”. A atração, com roteiro reformulado, aumentou o tempo de 

duração em 10 minutos e oferece 14 músicas, duas a mais do que o show anterior. Flora, 

personagem que caiu nas graças dos fãs e já estrelou dois clipes musicais no canal Mundo Bita 

do YouTube, continua sendo a cantora oficial do espetáculo, enquanto a turminha formada por 

Lila, Dan, Tito e Bita ganha mais destaque nesta nova montagem. 

“Nas primeiras apresentações, a Flora era a grande encarregada pela interação com a plateia. 

Com o amadurecimento do show, começamos a dar cada vez mais voz às crianças da turma e ao 

Bita. Encontramos uma grande sinergia com o público e agora estamos intensificando este 

contato”, afirma Chaps Melo, Diretor de Criação da Mr. Plot e um dos criadores do Mundo Bita. 

Com mais de 50 canções, escolher as músicas para o novo espetáculo foi um desafio e tanto. A 

interação dos fãs do bigodudo mais querido do Brasil através das redes sociais ajudou a turma 

do Mundo Bita a selecionar o novo repertório. “Fizemos enquetes no Facebook e Instagram 

sobre quais músicas as filhas e filhos gostavam mais. A participação foi enorme e realizamos um 

trabalho meticuloso de análise junto à equipe que cuida das nossas redes. Assim, pudemos 

entender melhor as expectativas e trabalhar o repertório de forma a atender a maioria”, explica 

João Henrique, roteirista e sócio da Mr. Plot. 

O show “Nosso Mundo da Imaginação” tem aproximadamente uma hora e dez minutos de 

duração e conta com músicas dos cinco álbuns. São quatro de “Bita e os Animais”, duas de “Bita 

e as Brincadeiras”, duas de “Bita e o Nosso Dia”, quatro de “Bita e o Corpo Humano” e duas do 

mais recente “Bita e a Natureza”. 

Duração: 70min. 

Classificação: Livre 

SERVIÇO: 

Dia 23 de setembro 

Sábado, às 16h 

Teatro Riachuelo (Av. Bernardo Vieira, 3775 / Natal – RN) 

www.teatroriachuelonatal.com.br  

INGRESSOS: 

Setor Inteira Meia-Entrada 

Frisas R$ 50,00 R$ 25,00 

Balcão Nobre  R$ 50,00 R$ 25,00 

Camarotes R$ 80,00 R$ 40,00 

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

Plateia A R$ 100,00 R$ 50,00 

 

- 50% de desconto para os primeiros 350 ingressos para cliente do plano Unimed Natal e 

http://www.teatroriachuelonatal.com.br/


médicos cooperados. Desconto válido apenas com a apresentação da carteira (UNIMED 

NATAL) e CPF. Desconto limitado a 1 (um) ingresso por CPF; 

*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.ingressorapido.com.br  

Televendas: 4003 1212 

 

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

