ZECA BALEIRO ESTREIA O SHOW INFANTIL “ZORÓ ZURETA” NO
TEATRO OPUS, EM SÃO PAULO
Nos dias 16 e 17 de fevereiro, artista leva para o palco o universo lúdico de seus
dois álbuns “Zoró” (bichos esquisitos) e “Zureta”
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Zeca Baleiro apresenta o show infantil “Zoró Zureta” no Teatro Opus (Shopping
Villa-Lobos), em São Paulo, nos dias 16 e 17 de fevereiro, às 15h. No repertório
do espetáculo inédito, entre uma e outra surpresa, ele reúne a bicharada esquisita
de seu primeiro CD infantil “Zoró” com as traquinagens das canções de “Zureta”, o
segundo álbum dedicado para as crianças (e para os grandinhos também).
Sempre surpreendendo o público e a crítica a cada trabalho, em 2014 Baleiro se
aventurou no mundo infantil ao lançar o CD “Zoró, Bichos Esquisitos - Vol.1” e logo
em seguida o DVD em animação “A Viagem da Família Zoró”. Quatro anos depois,
no final de 2018, lançou “Zureta - Vol.2” recheado de “malucagens e molequices”,
como Baleiro costuma brincar. Perguntado frequentemente sobre quando viria o
espetáculo infantil, o artista resolveu preparar o show Zoró Zureta.
Os ingressos custam de R$ 25 a R$ 100 e já estão à venda na bilheteria do Teatro
Opus e pelo site Uhuu.com. Mais informações no serviço abaixo.
Com músicas sobre temas diversos, Zeca Baleiro desfila canções que já são
pequenos "clássicos", como "Onça Pintada", "O Ornitorrinco", “Minhoca Dorminhoca”
e “Papai e Mamãe”. Também conta histórias e cria brincadeiras interativas com a
plateia, fazendo com que todos participem do show. No cenário eletrônico,
animações criadas em diferentes técnicas fazem moldura para esta grande festa.

Zeca Baleiro (voz e violão) sobe ao palco acompanhado de Rogério Delayon
(guitarras, violão e bandolim), Pedro Cunha (teclados, sanfona e programações),
Tata Fernandes (voz e violão), Nô Stopa (voz e violão), Simone Julien (voz, flauta e
sax) e Vange Milliet (voz e percussão).
Desde que se tornou pai de Vitória e Manuel, entre 98 e 2000, o artista passou a
compor compulsivamente para os filhos, acumulando um repertório de mais de 60
canções. O que muita gente não sabe é que sua carreira começou no teatro
infantil, aos 18 anos, em São Luís do Maranhão. Baleiro fazia trilhas para clássicos
do teatro e da literatura infantis como "Flicts", de Ziraldo, e "O Reizinho Mandão",
de Ruth Rocha.
Zoró Zureta é um show dedicado à criançada e também pode ser apreciado por
toda a família (sem moderação!).
Zeca Baleiro em “Zoró Zureta”
Dias 16 e 17 de fevereiro
Sábado e Domingo, às 15h
Teatro Opus
4º Piso do Shopping Villa-Lobos
Av. das Nações Unidas, 4777 - Alto de Pinheiros - São Paulo, SP.
https://www.teatroopus.com.br/
INGRESSOS
Setor
Plateia Baixa
1ª Plateia
Alta
2ª Plateia
Alta
Balcão Nobre

Valor

MeiaEntrada
R$ 100,00 R$ 50,00
R$ 80,00 R$ 40,00
R$ 50,00

R$ 25,00

R$ 50,00

R$ 25,00

20% Clientes, funcionários e acionistas da Rede MERCURE/ACCOR, limitados a 50
ingressos por sessão, 2 por CPF. Disponibilizado com o código (20MERCURE )
50% Desconto para lojistas do shopping Villa Lobos. Limitado a 100 (cem) ingressos
por sessão, 2 (dois) ingressos por CPF. Disponível na bilheteria do teatro.
* Descontos não cumulativos com meia entrada e outras promoções, limitado até
200 ingressos de cada sessão/espetáculo.
** 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 em São Paulo:
- 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.
- DIRETORES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS, SUPERVISORES E TITULARES DE
CARGOS DO QUADRO DE APOIO DAS ESCOLAS DAS REDES ESTADUAL E MUNICIPAIS
mediante apresentação de carteira funcional emitida pela Secretaria da Educação
de São Paulo ou holerite acompanhado de documento oficial com foto.
- PROFESSORES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E DAS REDES MUNICIPAIS DE ENSINO
mediante apresentação de carteira funcional emitida pela Secretaria da Educação
de São Paulo ou holerite acompanhado de documento oficial com foto.
**** 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.
ATENÇÃO: Não será permitida a entrada após o início do espetáculo.
CANAIS DE VENDAS OFICIAIS:
Site: www.uhuu.com
Atendimento: falecom@uhuu.com
Bilheteria Teatro Opus 4º Piso do Shopping Villa-Lobos
Av. das Nações Unidas, 4777 - Alto de Pinheiros - São Paulo, SP.
De terça a domingo, das 12h às 20h.
Assessoria de Imprensa • Zeca Baleiro
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