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4 a 19/12
ESPETÁCULO “JOIO”, NO TEATRO CAFÉ PEQUENO

Segunda montagem da Cia. Cerne, “JOIO” nasceu da mescla entre uma história real ocorrida no subúr-
bio do Rio de Janeiro na década atual e um estudo feito pela companhia sobre a temática da traição e 
sobre personagens históricos, reais e fictícios, cujas vidas foram permeadas pelo assunto.

O espetáculo conta a história de Jéssica, adolescente que tem sua vida alterada a partir do agrava-
mento da dependência química de sua mãe. Jéssica divide-se entre proteger suas irmãs ou proteger a 
si mesma. Joio fala sobre tragédias urbanas contemporâneas que raramente se tornam conhecidas. 
O espetáculo põe em evidência esses personagens anônimos, que vivem em um grave e constante 
universo de violações, sujando-se de afeto e rancor, vacilando entre a esperança e o trauma, em um 
espaço onde o medo e a incoerência de ser humano conduzem cada ação.

SERVIÇO:
Local: Teatro Municipal Café Pequeno
Endereço: Av. Ataulfo de Paiva, 269 – Leblon
Dias e horários: Terças e quartas (20h)
Ingresso: R$ 30
Classificação Indicativa: 14 anos
Mais informações: https://tinyurl.com/ydftts54

Foto: divulgação/Facebook

2 a 9/12
5ª SEMANA DO VIOLINO, NO THEATRO MUNICIPAL

A Semana do Violino é uma ‘Ode’ à cultura violinistica. Em sua 5ª edição consecutiva, no Theatro Mu-
nicipal do Rio de Janeiro, contará com concertos solo, duos, trios e até uma camerata de cordas! Além 
das tradicionais palestras, de quarta a sábado às 19h! Entre os grandes mestres e artistas estão o 
grande Mestre Paulo Bosisio, Ricardo Amado, Yuri Reis, Flávio Augusto, Luiza Salles e muitos outros! 
Aproveite ao máximo cada segundo deste festival! Vamos prestigiar o que nosso país tem de melhor a 
oferecer, sua Cultura!

SERVIÇO:
Local: Theatro Municipal do Rio de Janeiro
Endereço: Praça Marechal Floriano, s/n – Centro
Horário: 16h / Domingos 2 e 9/12 (16h)
Ingressos: R$ 20 (inteira)
Programação: https://tinyurl.com/ya2ftkgv

Foto: divulgação/Facebook
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5 a 9/12
2ª MOSTRA SESC DE CINEMA

No próximo dia 9 de dezembro serão anunciados os oito destaques da segunda etapa da Mostra Sesc 
de Cinema. A cerimônia de premiação será realizada no Rio de Janeiro, contemplando oito categorias: 
‘roteiro’, ‘direção’, ‘filme’, ‘direção de fotografia’, ‘direção de arte’, ‘direção de elenco’, ‘montagem’ e 
‘desenho de som’. O público terá oportunidade de conhecer antecipadamente os 34 filmes que com-
põem a etapa nacional e torcer por seus favoritos. Os 27 curtas e sete longas-metragens serão exibidos 
gratuitamente no Sesc Tijuca, na semana de 4 a 9 de dezembro.

A Mostra Sesc de Cinema promove a difusão da produção cinematográfica brasileira que não chega ao 
circuito comercial de exibição.

SERVIÇO:
Local: SESC Tijuca
Endereço: Rua Barão de Mesquita, 539 – Tijuca
Programação completa: https://tinyurl.com/y983rlsr
Entrada Franca

Foto: blogs.jornaldaparaiba.com.br/silvioosias

4 a 19/12
MUSICAL “PEQUENA MISS SUNSHINE” ESTREIA NO TEATRO CESGRANRIO

A história é bem conhecida do público. O sonho da pequena Olivia é participar do concurso da Pequena 
Miss Sunshine. Ela embarca então em uma divertida e comovente viagem com o pai, o tio, o avô, o 
irmão e a mãe. A família tem que correr contra o tempo para que Olive chegue no horário e possa fazer 
a apresentação criada pelo seu avô.

SERVIÇO:
Local: Teatro Cesgranrio
Endereço: Rua Santa Alexandrina, 1011 – Rio Comprido
Dias e horários: Terças e quartas (20h)
Classificação: 12 anos
Ingressos: R$ 40 (inteira) / R$ 20 (meia)

Foto: http://woomagazine.com.br
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8/12
TIA MARIA – RAINHA DO JONGO, NA ARENINHA CARIOCA HERMETO PASCOAL

O Jongo da Serrinha, um dos mais importantes grupos de identidade cultural do Brasil, apresenta a 
história de Maria de Lourdes Mendes, a lenda viva Tia Maria do Jongo. Além disso, mostra os mistérios 
e a beleza do Jongo, que deu origem ao samba, preservando a arte que mescla dança e música em 
toda sua importantíssima tradição.

SERVIÇO:
Local: Areninha Carioca Hermeto Pascoal
Endereço: Praça Primeiro de Maio, s/n - Bangu,
Rio de Janeiro – RJ
Horário: 19h
Entrada Franca
Site do evento: https://tinyurl.com/ycyoqpgj

Foto: divulgação/Facebook

8/12
SONHOS DE VALSA MUDART 2018

O evento trata-se de um quadro de Música e Dança, tendo como abertura a Rede de Ouro - Vozes da 
MUDART e o Coral do Programa Brasil sem Alergia em Parceria com a MUDART, ao som de teclado, 
violino e violão. 
No desenvolvimento das apresentações, danças de diferentes modalidades, com os alunos MUDART e 
convidados, juntamente com bailarinos profissionais apresentam um momento emocionante e criativo 
de impacto cênico bastante significativo.
A composição coreográfica Sonhos de Valsa MUDART 2018 é um momento, onde valsas fazem parte 
do repertório que perpassa o tempo da apresentação, sendo capaz de revelar emoções e sensações, 
através dos movimentos de delicadas nuances e grande vigor emocional.
Nas apresentações, a Música ao vivo no início, associada a todos os naipes de Dança e Música, de ma-
neira articulada e graciosa, interpreta valsas e outros estilos com elegância, graça e singeleza.

SERVIÇO:
Local: Teatro Municipal Raul Cortez
Endereço: Praça da Emancipação, S/N - Vila Meriti, 
Duque de Caxias
Horário: 19h
Ingresso: 1kg de alimento não perecível

Foto: divulgação/Facebook
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9/12
EXPOSIÇÃO “BRINQUEDO DE FURAR MOLETOM”, NO MAC NITERÓI

A exposição de Jaime Lauriano debate a violência e infância. “Brinquedo de Furar Moletom” é resultado 
e continuação da pesquisa do artista sobre a história da violência no Brasil. Com esculturas feitas a 
partir de cápsulas de balas utilizadas pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, Jaime busca expor a invasão 
da violência na infância de meninos e meninas das periferias no Brasil.
As esculturas são miniaturas de tanques e aviões de guerra, carros da polícia militar e também mode-
los populares. Jaime expõe 27 miniaturas de carros da Polícia Militar, que representam as 27 capitais 
do Brasil.Buscando também dialogar com a localização e a vista privilegiadas do MAC, o artista dispõe 
as esculturas sobre um muro de tijolos portugueses, criando uma verdadeira barricada que serve de 
torre de observação das obras.
A curadoria é de Pablo Leon de la Barra e Raphael Fonseca.

SERVIÇO:
Local: Museu de Arte Contemporânea
Endereço: Mirante da Boa Viagem, s/n, Boa Viagem, Niterói
Horário: 14h
Ingressos: R$10. Entrada franca para estudantes do 
ensino médio da rede pública, menores de 7 anos, 
portadores de necessidades especiais, moradores ou 
nascidos em Niterói e visitantes de bicicleta.
Site da exposição: https://tinyurl.com/y9f35azv

Foto: divulgação/Facebook

8 e 15/12
“CONTA E CRIA”, NA BIBLIOTECA PARQUE DE NITERÓI

O evento contará com várias atividades artísticas a partir das muitas crianças que são personagens 
dos livros mais divertidos.

SERVIÇO:
Local: Biblioteca Parque de Niterói
Endereço: Praça da República, S/N - Centro, Niterói
Horário: 14h
Entrada Franca
Site do evento: https://tinyurl.com/y9lnsg2o

Foto: divulgação/Facebook
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9/12
MUSEU EVA KLABIN + ÁRVORE DA LAGOA RODRIGO DE FREITAS

A Fundação Eva Klabin abriga a coleção reunida por Eva Klabin (1903-1991), um dos mais importan-
tes acervos de arte clássica dos museus brasileiros, contando com mais de mil peças que cobrem um 
arco de tempo de quase 50 séculos, do Egito Antigo ao Impressionismo. A coleção está em exposição 
permanente e aberta ao público na casa-museu instalada na residência em que e colecionadora viveu 
por mais de 30 anos e abrange pinturas, esculturas, mobiliário e objetos de arte decorativa.
Após a visita à Fundação, será feito um passeio à Lagoa Rodrigo de Freitas contando um pouco da 
história do local e visitaremos a Árvore da Lagoa.

SERVIÇO:
Ponto de encontro: Metrô do Cantagalo
(saída A - Rua Miguel Lemos)
Horário: 13h
Valor: R$20,00 no local ou R$15,00 (antecipado no 
cartão de crédito) 
Guia de turismo: Dida Jeronymo
Site do evento: https://tinyurl.com/y95zfotn

Foto: divulgação/Facebook

9/12
SHOW DE NATAL DA PATRULHA CANINA, NA ARENINHA CARIOCA GILBERTO GIL

Um lindo espetáculo de teatro infantil, onde a Magia Natalina vai entrar nos corações de todos. 
Emoção, amor e gratidão serão os temas abordados.

SERVIÇO:
Local: Areninha Carioca Gilberto Gil
Endereço: Av. Marechal Fontenelle, 5000 – Realengo
Horário: 17h
Ingresso: R$ 10,00 (meia p/ 100 primeiros) após os 
100: R$ 15,00 (meia), 30,00 (inteira)
Site do evento: https://tinyurl.com/ybgdtzs8

Foto: divulgação/Facebook
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9/12
ESPETÁCULO “O MENINO QUE TINHA ASAS”, NO SESC MADUREIRA

O espetáculo teatral “O menino que tinha asas”, construída dentro da proposta do teatro minimalista, 
retrata o cotidiano de uma sociedade contemporânea, submissa e regrada a um sistema capitalista, 
segregador e retrógrado. Tendo suas estruturas abaladas com a inserção de um individuo que age e 
pensa fora dos padrões pré-estabelecidos.
O menino que tinha asas representa uma pequena parcela da população que preza pelo protagonismo 
de sua própria vida. Posicionamento este que desencadeará num confronto entre ideias libertadoras e 
“curralização” da massa.
Tem como objetivo, a reflexão do publico, de que é possível mudar uma sociedade com pequenos ges-
tos, simplesmente acreditando e lutando pelos seus ideais.

SERVIÇO:
Local: Sesc Madureira
Endereço: R. Ewbank da Câmara, 90 – Madureira
Horário: 16h
Ingressos: R$ 10 (inteira), R$ 5 (meia)
Site do evento: https://tinyurl.com/y6wrzylz

Foto: divulgação/Facebook

9/12
CHEGADA DO PAPAI NOEL COM AS PRINCESAS, NO POINT DO BEBÊ NITERÓI

A Chegada do Papai Noel no Point do Bebê na praia de Icaraí promete muita animação com as  Prin-
cesas para alegrar as crianças. 

SERVIÇO:
Local: Point do Bebê
Endereço: Av. Jornalista Alberto Francisco Torres, 85 – Niterói
Horário: 9h
Entrada: 1kg de alimento não perecível
Site do evento: https://tinyurl.com/ybsdejx6

Foto: divulgação/Facebook
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16/12
ENCANTO DE NATAL 2018

O projeto EnCanto de Natal para o Rio de Janeiro, com o Gran Coro, foi idealizado pelo maestro Vito 
Nunziante Jr., a partir de sua experiência como regente na apresentação de Cantatas de Natal dos 
três corais nas suas paróquias e, em especial, na Cantata de Natal no ano de 2016 com o grupo de 
coralistas dos corais da Paróquia Sagrado Coração de Jesus e da Paróquia São João Batista da Lagoa 
atuando de forma unificada.

SERVIÇO:
Local: Catedral Metropolitana de São Sebastião
do Rio de Janeiro
Endereço: Av. República do Chile, 245 – Centro
Horário: 15h
Site do evento: https://tinyurl.com/ydh3tn9t

Foto: divulgação/Facebook

15/12
FEIRA DO LAVRADIO – ESPECIAL DE NATAL

Não tem como negar, o clima do Natal já está no ar! E para celebrar esta data mágica, a Feira do Lavra-
dio terá uma edição extra de Natal!!! Será no sábado, dia 15 de dezembro.
A partir das 10h, as barraquinhas já tomarão conta da Rua do Lavradio com exposição de artesanato, 
obras de arte, antiguidades, vestuário, entre outros excelentes produtos apresentados por mais de 400 
expositores. Uma excelente pedida para garantir as comprinhas de Natal!
Promovida pelo Polo Novo Rio Antigo há 22 anos, a Feira Rio Antigo é um dos eventos gratuitos mais 
prestigiados da cidade e chega a reunir até 30 mil visitantes em cada edição. O passeio pelo Centro do 
Rio Antigo é ainda uma excelente alternativa para os apreciadores de arquitetura, da boa gastronomia e 
de diversão. As lojas e restaurantes dos arredores também ficam abertos durante a realização da feira.

SERVIÇO:
Local: Rua do Lavradio, entre a Av. Mem de Sá
e a Av. Visconde do Rio Branco – Centro
Horário: 10h às 19h
Entrada Franca
Classificação: Livre
Site do evento: https://tinyurl.com/y82vcdaf

Foto: divulgação/Facebook
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20/12
BASQUIAT PARA BEBÊS COM MARIA EMILIA TAGLIARI NO CCBB RIO

O CCBB Educativo convida a artista e educadora Maria Emília Tagliari para realizar uma oficina especial 
para bebês a partir de 4 meses de idade. Os pequenos e seus responsáveis vão experimentar a exposi-
ção ‘Jean-Michel Basquiat: Obras da Coleção Mugrabi’ de forma lúdica.
Que tal espalhar o convite para outros papais, mamães, amigos e amigas? Esperamos vocês!

SERVIÇO:
Local: Centro Cultural Banco do Brasil – Rio de Janeiro
Endereço: Rua Primeiro de Março, 66 – Centro
Horário: 10h
Entrada Franca
Site do evento: https://tinyurl.com/yarv6qnw

Foto: divulgação/Facebook


