A Concessionária ViaRio e o Instituto CCR trazem o espetáculo BuZum!
ao Rio
Circulando por diversas escolas do país, a peça chega em quatro locais do Rio,
gratuitamente

Espetáculo Sabor de Vitória – Foto de Milene Milan
A Concessionária ViaRio, empresa responsável pela administração e operação da
Transolímpica, em parceria com o Instituto CCR, promove o espetáculo Itinerante
BuZum!, levando cultura e diversão para os moradores do entorno da via. As
apresentações da companhia chegarão ao Rio de Janeiro nos dias 24, 27 e 28 de agosto.
A peça teatral de bonecos em cartaz “Sabor de Vitória” traz uma reflexão sobre
alimentação saudável voltada para o público infantil. De forma cômica e criativa, BuZum!
apresentará a história de Júlia, uma menina esperta e curiosa que encontra uma caveira
brincalhona. Depois do susto inicial, Júlia descobre que a caveira é na verdade o
esqueleto de Luiz, um menino preguiçoso e com péssimos hábitos alimentares. A menina
tenta ajudar o esqueleto e outros órgãos de Luiz para melhorar seus hábitos alimentares.
No espetáculo, diversos bonecos como: o cérebro, o coração, os olhos, a boca, o nariz e
a orelha transmitem a mensagem do que cada alimento causa no organismo. Entender

como o alimento age diretamente na vida de um ser humano pode colaborar com um
destino mais positivo e com menos doenças. É exatamente isso que a história da peça
abordará de forma poética e lúdica, por meio de diálogos e brincadeiras dos personagens.
A passagem da peça pelo Rio de Janeiro é apresentada pelo Ministério da Cultura e pelo
Instituto CCR, por meio da Lei Rouanet e com patrocínio da Concessionária ViaRio. As
apresentações acontecem até o mês de novembro em outros estados e cidades,
totalizando 800 sessões gratuitas para 40 mil pessoas em escolas públicas.

Apresentações do espetáculo do BuZum! “Sabor de Vitória”
Cidade: Rio de Janeiro
Dia 24/8 (sexta-feira)
Local: Escola Municipal Churchill
Endereço: Rua Maximiano Machado s/ nº Magalhães Bastos - Rio de Janeiro-RJ
Horários: 9h - 9h40 – 10h20 - 11h – 13h30 – 14h10 - 14h50

Dia 27/8 (segunda-feira)
Endereço: Rua Ipadu, 700, Jacarepaguá, Rio de Janeiro-RJ
Horários: 9h30 – 10h - 10h30 - 14h10 - 14h50 - 15h30 - 16h10
Dia 28/8 (terça-feira)
Endereço: Av. Adalto Botelho, altura do nº 885, (em frente a clínica da família Álvaro
Ramos, Colônia Juliano Moreira) Jacarepaguá - Rio de Janeiro-RJ
Horários: 9h30 – 10h - 10h30 - 14h10 - 14h50 - 15h30 - 16h10
Dia 29/8 (Quarta-feira)
Endereço: Avenida Salvador Allende n°4714 s/n, Campo de Futebol Asa Branca
(conhecido como campo de futebol Ney pretinho)
Horários: 9h30 – 10h - 10h30 - 14h10 - 14h50 - 15h30 - 16h10

Sobre a ViaRio
A Concessionária ViaRio S.A., formada pelas empresas CCR e Invepar, venceu a
concorrência para administrar por 35 anos a via expressa Transolímpica, que liga a Barra
da Tijuca/Recreio à Av. Brasil, na Zona Oeste.
Siga a ViaRio no Twitter @ViaRioo e no facebook.com/transolimpica.viario
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