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19/01

ORQUESTRA PETROBRÁS SINFÔNICA

Um dos maiores sambistas da história da música brasileira foi o primeiro homenageado da
série Tributos, projeto da Orquestra Petrobras Sinfônica. No ano passado, os sucessos de Cartola ganharam arranjos sinfônicos de Marcelo Caldi celebrando os 110 anos do nascimento
do cantor e compositor. O álbum está disponível nas plataformas digitais. O repertório será
apresentado por um octeto de sopros e percussão, e terá clássicos como “As Rosas Não Falam”, “O Mundo é um Moinho”, “O Sol Nascerá” e “Alvorada”, além de “Minha”, “Peito Vazio”,
“Preciso Me Encontrar”, “Que Sejas Bem Feliz”, “Disfarça e Chora”, “Tive Sim” e “Ensaboa”.
SERVIÇO
Local: Centro da Música Carioca Artur da Távola
Endereço: Rua Conde de Bonfim, 824 – Tijuca, Rio de Janeiro.
Dias e Horários: 19/01 – 11h
Ingresso: ENTRADA FRANCA – Os ingressos serão distribuídos
uma hora antes do show.

19/01

MONKINOA – O MUNDO ENCANTADO DE TON

Uma aventura musical através do olhar do Ton e Juju por um parque encantado. Esse divertido passeio proporciona encontros com seus mais diversos frequentadores. Uma inusitada
amizade entre o Gente Boa, um gato mágico e Tuti, o cachorro diferente. Esbarram também
com a Sapa Cega e seus ensinamentos sobre adaptação, Maria Alice e suas 4 irmãs em um
dilema sobre individualidade. Aprendem uma importante lição com o Enzo, o boneco de papel cheio de coragem e a Vovó, uma sereira que voa no céu. Uma linda história pautada em
mensagens que acreditamos ser cada mais esseciais para mudar o mundo em que vivemos.
SERVIÇO
Local: Centro da Música Carioca Artur da Távola
Endereço: Rua Conde de Bonfim, 824 – Tijuca, Rio de Janeiro.
Dias e Horários: 19/01 – 16h
Ingresso: R$15,00 (meia entrada) - 30,00.
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21/01

LUIZA BRINA NO SESC COPACABANA

Como será que a música começa? É com esse questionamento que Luiza Brina abre o seu
terceiro disco autoral. A pergunta aparece em uma das faixas do álbum, uma parceria com
Ceumar. A delicadeza e a poesia estão presentes no disco “Tenho Saudade, mas já Passou”.
SERVIÇO
Local: SESC Copacabana
Endereço: Rua Domingos Ferreira, 160 - Copacabana, Rio de Janeiro.
Dias e Horários: 21/01 – 20h
Ingresso: R$ 7,50 ( habilitado SESC), R$ 15,00 ( meia entrada).
Distribuição de senhas uma hora antes do espetáculo.
Classificação indicativa : 14 anos

24/01

KATIA B: SÓ DEIXO MEU CORAÇÃO NA MÃO DE QUEM PODE E OUTRAS
BOSSAS

A artista retoma o repertório do elogiado álbum e aponta novos caminhos Katia B celebra os 16
anos de lançamento de Só Deixo Meu Coração na Mão de Quem Pode com um show acústico
em que reúne o repertório de seu aclamado álbum, canções de outros trabalhos e uma inédita
do compositor carioca Antonio Saraiva, que fará uma participação especial na canção Samsara,
lançada com videoclipe no dia 22 de agosto. No show Katia B estará acompanhada pelos músicos Bernardo Bosisio (guitarra/violão) e Guilherme Gê (piano), com quem tem trabalhado ao
longo de sua carreira. Refinamento vocal e instrumental definem a atmosfera desse encontro,
que revê um trabalho presente na memória de um público amplo e fiel. Entre outras canções,
o espetáculo reúne Só Deixo Meu Coração na Mão de Quem Pode e Parece Mentira, hits do
SERVIÇO
Local: Centro da Música Carioca Artur da Távola
Endereço: Rua Conde de Bonfim, 824 – Tijuca, Rio de Janeiro.
Dias e Horários: 19/01 – 16h
Ingresso: R$15,00 (meia entrada) - 30,00.

25/01

JAIME ALEM, RAFAEL BARROS CASTRO, NAIR CANDIA E QUINTETO DE
CORDAS DA OSRJ

Com uma seleção musical abrangente e significativa, o show/homenagem ao maestro soberano,
Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim (TOM JOBIM), exalta toda a exuberância e grandiosidade da obra de um dos mais importantes compositores de todo o mundo. A direção musical
do show e os arranjos originais ficaram a cargo dos maestros Rafael Barros Castro (piano e voz), e
Jaime Alem (violão e voz), que recebem o quinteto de cordas da OSRJ – Orquestra de Solistas do
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Rio de Janeiro (dois violinos, viola, violoncelo e contrabaixo) tornando ainda mais especial e sensível essa bela homenagem, que conta ainda com a participação especial da cantora Nair Cândia.
SERVIÇO
Local: Centro da Música Carioca Artur da Távola
Endereço: Rua Conde de Bonfim, 824 – Tijuca, Rio de Janeiro.
Dias e Horários: 25/01 – 17h e 20h
Ingresso: : R$20,00 (meia entrada) - 40,00.

26/01

NOSSA BANDA

Ronaldo Cotrim, músico, compositor e professor vem há muitos anos compondo para o universo infantil. Entre trilhas sonoras para teatro, discos como “Minha Cantiga” (Sony/BMG),
filmes, tais como “Mãos de Vento, Olhos de Dentro” (de Suzana Lira), séries de TV como “Livros Animados” (Canal Futura) e séries para Internet (De Criança Para Criança), Ronaldo tem
um grande repertório no universo infantil. Em 2014, quando ingressou como professor de
música da Educação Infantil do colégio Pedro II, passou a compor canções a partir dos projetos das suas turmas. Normalmente acompanhadas de uma brincadeira cantada, as canções
trazem as falas, os sentimentos e melodias expressadas pelas crianças. Este projeto é fruto do desejo de compartilhar com crianças e adultos de outros cantos as canções e brincadeiras criadas nesses anos no CREIR (Centro de Referência em Educação Infantil de Realengo). Para isso, reuniu outros professores da escola para formar um conjunto no intuito de
cantar e tocar as músicas e brincadeiras criadas junto aos seus alunos do Colégio Pedro II.
SERVIÇO
Local: Centro da Música Carioca Artur da Távola
Endereço: Rua Conde de Bonfim, 824 – Tijuca, Rio de Janeiro.
Dias e Horários: 26/01 – 16h
Ingresso: : R$15,00 (meia entrada) - 30,00.

26/01

ORQUESTRA PETROBRÁS SINFÔNICA – TRIBUTO A CARTOLA

Cartola, um dos maiores sambistas da história da música brasileira, é homenageado da
série Pelo Rio, projeto da Orquestra Petrobras Sinfônica. Os sucessos de Cartola ganharam arranjos sinfônicos, celebrando os 110 anos do nascimento do cantor e compositor.
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SERVIÇO
Local: Teatro da UFF
Endereço: Rua Miguel de Frias 9, Icaraí, Niterói.
Dias e Horários: 26/01 – 18h
Ingresso: ENTRADA FRANCA
Distribuição de senhas uma hora antes do espetáculo.
Classificação indicativa : Livre

29/01

AJ CORDAS

Abrindo o ano de 2020 do Programa Aprendiz, a Imprensa Oficial recebe o AJ Cordas.
O repertório do grupo vai do Choro à Música Erudita, passando pela MPB. Vale conferir!
SERVIÇO
Local: Sala de Cultura Leila Diniz
Endereço: R. Prof. Heitor Carrilho, 81 - Centro, Niterói
Dias e Horários: 29/01 - 12h30
Ingresso: ENTRADA FRANCA
Classificação indicativa: Livre
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30/01

JOÃO MONTUANO: “POR ONDE ANDA O TEMPO”

João Mantuano é compositor e poeta, intérprete e violonista, faz dupla com Chico Chico e tem
seu próprio trio, que em dezembro lançará o disco “Por Onde Anda o Tempo”, em fase final de gravação. Dizem que João tem a alma velha, estima-se que seja uma reencarnação de algum cantor
de blues ou folk dos anos 30. São dois gêneros musicais presentes mas não limitadores. Há muita
influência de música latina, espanhola e jazz na sonoridades de suas diversas canções. O encontro musical com Chico Chico (voz e violão), abriu duas poderosas frentes de trabalho. A dupla que
vem apresentando um show arrebatador recheado de músicas autorais e releituras de canções
de ídolos como Luiz Melodia, Chico César, João do Vale, Caetano Veloso… E lançarão em 2020 o
disco da dupla acompanhada pela banda “13.7”, essencialmente autoral. Instigante principalmente por sua formação incomum e pela qualidade das composições apresentadas pelo Chico e
João, trabalhadas coletivamente por todos os envolvidos, e aí temos: Lucas Videla (percuteria),
Miguel Dias (baixo) e Pedro Fonseca (teclados). Ou seja, por aqui o som nunca vai parar de rolar.
SERVIÇO
Local: Centro da Música Carioca Artur da Távola
Endereço: Rua Conde de Bonfim, 824 – Tijuca, Rio de Janeiro.
Dias e Horários: 30/01 – 20h
Ingresso: R$15,00 (meia entrada) - 30,00.

30/01

PAULO CÉSAR FEITAL, NINA WIRTTI E LUCAS BUENO: “LÁGRIMAS”

Três artistas e duas gerações fundem- se no palco. Feital, representante da mais genuína
música brasileira, poeta e compositor, uniu-se a Lucas Bueno, considerado um dos mais brilhantes criadores do novo cancioneiro nacional, e conceberam “Lágrimas”, já apontada pela
crítica especializada como obra-prima. Nina Wirtti, que emprestou sua voz, participação especialíssima no CD, e intérprete do mais alto quilate, é um diamante que cintilará nesse colar de três pedras raríssimas. O espetáculo retrata, fielmente, o quadro social de um Brasil
apaixonado, dramático e, ao mesmo tempo, combativo e esperançoso. Os esquetes, bordados por textos poéticos, conduzem a plateia pelas estradas da resistência e da emoção!
SERVIÇO
Local: Centro da Música Carioca Artur da Távola
Endereço: Rua Conde de Bonfim, 824 – Tijuca, Rio de Janeiro.
Dias e Horários: 31/01 – 20h
Ingresso: R$15,00 (meia entrada) - 30,00.
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18/01
e
25/01

CURTAS DA MOSTRA SESC DE CINEMA

A Mostra Sesc de Cinema tem como objetivo promover a difusão do circuito cinematográfico brasileiro, sendo uma iniciativa de valorização da produção audiovisual no país. Lançada em 2017, conta com representantes de todas as regiões, procurando ampliar o acesso
da população a uma filmografia que expresse a diversidade da produção contemporânea.
SESC ENGENHO DE DENTRO
SERVIÇO
Local: SESC Engenho de Dentro
Endereço: Av. Amaro Cavalcanti, 1661 - Engenho de Dentro, Rio de Janeiro.
Dias e Horários: 18/01 e 25/01, 14h.
Ingresso: ENTRADA FRANCA
Classificação indicativa: LIVRE
Em cartaz no dia 18/1: Icamiabas – Moqueca, Hornzz e A Câmera de João.
Em 25/1: O Malabarista, Nako e Lily’s Hair.
ATÉ 26/01 SESC TIJUCA
SERVIÇO
Local: SESC TIJUCA
Endereço: R. Barão de Mesquita, 539 - Andaraí, Rio de Janeiro.
Dias e Horários: 5/01 a 26/01, todos os domingos, 14h30.
Ingresso: ENTRADA FRANCA
Classificação indicativa: LIVRE
Em cartaz: Òrun Àiyé – A Criação do Mundo, O Menino Leão e a Menina Coruja,
Médico de Monstro, No Caminho da Escola, Metamorfose, Nham-Nham, A Criatura e Garoto VHS. As sessões fazem parte do projeto Sesc Primeiros Olhares.

ATÉ
02/02

FELLINI NO CCBB

A retrospectiva FELLINI, IL MAESTRO tem curadoria de Paulo Ricardo Gonçalves de Almeida, produção da Voa e apresentará 24 títulos, desde o filme de estreia de Fellini – Mulheres e Luzes (1950), codirigido com Alberto Lattuada, até o último deles – A Voz da Lua
(1990), incluindo obras-primas estreladas por parceiros constantes como Marcello Mas8

troianni e Giulietta Masina, sua esposa, e embaladas pela música de Nino Rota. A mostra exibirá também o documentário Fellini: A Director’s Notebook (1969), no qual o próprio
Fellini comenta seu processo de trabalho e passeia por seus lugares preferidos em Roma.
SERVIÇO
Local: Centro Cultural Banco do Brasil
Endereço: Rua Primeiro de Março 66, Centro, Rio de Janeiro tel (21) 3808-2020
Sala de Cinema 1 (98 lugares)
Dias e Horários: 08/01 a 03/02, horários diversos.
Ingresso: R$ 10 e R$ 5 (meia entrada)
Classificação indicativa: 12anos

MAIS ATRAÇÕES NA PROGRAMAÇÃO
A programação ainda reserva boas surpresas, todas gratuitas: um curso de três dias –
22 a 24/01, das 14h às 16h -, com o professor e pesquisador Hernani Heffner ;um debate, no dia 30/1, às 19h, com Hernani Heffner e a Profª Drª India Mara Martins, mediação de Paulo Ricardo Gonçalves de Almeida e tradução para LIBRAS; e um super
livro-catálogo de mais de 400 páginas com artigos críticos, ensaios, entrevistas, filmografia, fotos etc. Para ganhar o catálogo, basta juntar cinco ingressos de sessões da mostra.
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14/01
e
19/01

WDC FESTIVAL DE DANÇAS URBANAS

O WDC FESTIVAL tem como objetivo difundir a cultura urbana trazendo muita troca e conhecimento para agregar cada vez mais os jovens aspirantes a dança! O evento ocorrerá dos dias
14 a 19 de janeiro no Centro COREOGRÁFICO do Rio, e traz uma programação diversificada e
interativa: RODA DE CONVERSA, SHOWCASE, BATALHA e uma grade de aula com profissionais
de peso do Rio, São Paulo e Belo Horizonte.
Serviço
Datas: Dias 14/15/16/17 (aulas e workshops)
Horário: 13h às 21h
Data do Show Case: 19 de janeiro - 17h
Data Batalha de Dança: 19 de janeiro - 19h
Valor do Ingresso: Show Case e Batalha de Dança - 1kg de alimento não perecível
Local de venda para aulas e workshops: Bilheteria do Centro Coreográfico a partir das 15h no dia do evento.
Classificação: Livre
Informações: 21 96895 5974

20/01

MÚLTIPLO ANCESTRAL – “JONGO PARA CRIANÇAS”

O Múltiplo Ancestral é uma plataforma de trocas entre o público, mestras e mestres ligados a diferentes saberes e práticas culturais, articulando memória e patrimônio.
Nesta edição, os convidados Lazir Sinval e Anderson Vilmar, do Jongo da Serrinha, irão compartilhar o canto, a dança e o ritmo do jongo através de atividades lúdicas para crianças levando em conta a espontaneidade, a liberdade de expressão, a criatividade e a alegria.
SERVIÇO
Local: Centro Cultural Banco do Brasil
Endereço: Rua Primeiro de Março 66, Centro, Rio de Janeiro tel (21) 3808-2020
Dias e Horários: 20/01, 15h às 17h.
Ingresso: ENTRADA FRANCA
Classificação indicativa: Livre
Para saber mais...
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Jongo da Serrinha é uma organização social criada no bairro de Madureira há mais de 50 anos que
promove ações integradas entre cultura, arte, memória, desenvolvimento social, trabalho e renda. O jongo, ou caxambú, é um ritmo que teve suas origens na região do Congo e Angola, e chegou
ao Brasil com os negros de origem Bantu trazidos como escravos a Paraíba, Rio de Janeiro, Minas
Gerais e São Paulo. Desde 2005, o Jongo é considerado patrimônio cultural do Brasil pelo Iphan.

31/01
01/02
02/02

LÁ NA GAFIEIRA - GIROS CIA DE DANÇA

A Giros Cia de Dança levará para o palco do Centro Coreográfico da Cidade do Rio de Janeiro o espetáculo ‘Lá na Gafieira’, trazendo o universo do Samba num entrelace entre Dança
e Teatro. O espetáculo leva o público aos devaneios da dança a dois e do salão. Lugar este
que se revela pelas trocas, sorrisos, conexões, imprevistos, encontros, amores e paixões.
SERVIÇO
Local: Centro Coreográfico da Cidade do Rio de Janeiro.
Endereço: Rua José Higino, 115, Tijuca, Rio de Janeiro.
Dias e Horários: 31/01, 1º/02 e 2/02, Sexta e Sábado às 20h | Domingo às 18h
Venda a partir das 15h no dia do evento. Informações: 21 979181991
Classificação indicativa: Livre

ATÉ
02/02

MANGUEIRA APRESENTA MATRIZES

A Estação Primeira de Mangueira apresenta seu espetáculo “MATRIZES”, uma experiência única,
exclusivamente produzido para ocupar o interior de seu barracão de alegorias na Cidade do Samba,
que vem emocionando o público num amplo repertório com vertentes para o jongo, o caxambu, o
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choro e outros ritmos embrionários, bem como, clássicos do cancioneiro brasileiro e do repertório
de célebres compositores da Estação Primeira. O evento ficará em cartaz até o carnaval de 2020.
SERVIÇO
Local: Barracão GRES Estação Primeira de Mangueira
Endereço: Morro da Mangueira, Mangueira, Rio de Janeiro.
Dias e Horários: Todas as quintas-feiras, 21h.
Ingresso: Venda no local: Somente no dia do evento, uma hora antes do show,
porém sujeito a disponibilidade de ingresso.
Classificação indicativa: 12anos

19/01

FAZENDO A DIFERENÇA

A Companhia Urbana de Dança, formada por 8 jovens negros e moradores dos subúrbios do Rio
de Janeiro, é considerada uma das mais significativas e atuantes da cidade. No mês de janeiro,
o grupo apresenta o espetáculo Fazendo a Diferença para animar o Verão do Sesc São Gonçalo.
SERVIÇO
Local: SESC São Gonçalo.
Endereço: Av. Pres. Kennedy, 755 - Estrela do Norte, São Gonçalo.
Dias e Horários: 19/01,16h.
Ingresso: ENTRADA FRANCA
Classificação indicativa: Livre
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21/01
a
24/01

DANÇA BOBA

O grupo Ateliê do Gesto apresenta o espetáculo composto pela construção de danças, a partir de jogos de improviso nos corpos de dois intérpretes. As danças construídas ganham potência a partir da simplicidade, da construção poética desvelada e da entrega a que os intérpretes se colocam para compartilhar conosco momentos
diversos que transitam desde a memórias, nostalgias, leveza, dramaticidade e ludicidade.
SERVIÇO
Local: SESC São Gonçalo.
Endereço: Av. Pres. Kennedy, 755 - Estrela do Norte, São Gonçalo.
Dias e Horários: 21/01 a 24/01, 20h.
Ingresso: R$ 7,50 (habilitado Sesc), R$ 15 (meia-entrada), R$ 30.
Classificação indicativa: Livre
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17/01

BENEDITA

Escrito, dirigido e interpretado por Bruno de Sousa, o espetáculo Benedita é um monólogo sobre a preservação do Patrimônio Imaterial Cultural do País. Irreverente, denso e
genuinamente brasileiro, Benedita traz a personagem homônima, uma senhora contadora de histórias, que carrega consigo uma trouxa na qual cada roupa tem uma narrativa.
SERVIÇO
Local: Centro da Música Carioca Artur da Távola
Endereço: Rua Conde de Bonfim, 824 – Tijuca, Rio de Janeiro.
Dias e Horários: 19/01 – 11h
Ingresso: ENTRADA FRANCA – Os ingressos serão distribuídos
uma hora antes do show.
18/01
e
19/01

LUIZ E NAZINHA – LUIZ GONZAGA PARA CRIANÇAS

Visto por mais de 100 mil pessoas, o espetáculo musical Luiz e Nazinha faz parte do projeto
“Grandes Músicos para Pequenos”, da Entre Entretenimento. Nele, conhecemos a infância do
Rei do Baião e sua paixão por Nazarena, a filha de um coronel que não permite a paixão entre
eles. O Teatro Popular traz para o Verão no Popular essa bela produção com entrada franca (ou
1kg de alimento não perecível) entre os dias 18 e 19 de janeiro, às 16h, pode trazer a criançada!
SERVIÇO
Local: Centro da Música Carioca Artur da Távola
Endereço: Rua Conde de Bonfim, 824 – Tijuca, Rio de Janeiro.
Dias e Horários: 19/01 – 11h
Ingresso: ENTRADA FRANCA – Os ingressos serão distribuídos
uma hora antes do show.
ATÉ
21/02

SHOW DE CIÊNCIAS: “ PARACELSO, O FENOMENAL ”

Vindos de não se sabe onde e viajando desde não se sabe quando, Paracelso e sua assistente Ununúltima sempre estão dispostos a apresentar para o público tudo o que descobriram e aprenderam em sua jornada. Minúcias, malícias e mistérios... Ou seria simplesmente
14

pura ciência? Com muito bom humor e certo charlatanismo, essa dupla um tanto excêntrica mostra várias experiências incríveis e promove um encontro único e altamente divertido.

SERVIÇO
Local: FIOCRUZ - FIOCRUZ – MUSEU DA VIDA – MANGUINHOS
Endereço: Avenida Brasil, nº 4365. Tenda da Ciência do Museu da vida.
Dias e Horários:
JANEIRO
FEVEREIRO
16 de janeiro, quinta, às 11h e 15h30
4 de fevereiro, terça, às 15h30
17 de janeiro, sexta, às 11h e 15h30
6 de fevereiro, quinta, às 15h30
21 de janeiro, terça, às 15h30
7 de fevereiro, sexta, às 11h e 15h30
23 de janeiro, quinta, às 15h30
11 de fevereiro, terça, às 15h30
24 de janeiro, sexta, às 11h e 15h30
13 de fevereiro, quinta, às 15h30
25 de janeiro, sábado, às 11h
14 de fevereiro, sexta, às 11h e 15h30
28 de janeiro, terça, às 15h30
15 de fevereiro, sábado, às 11h
30 de janeiro, quinta, às 15h30
20 de fevereiro, quinta, às 15h30
31 de janeiro, sexta, às 11h e 15h30
21 de fevereiro, sexta, às 11h e 15h30
Ingresso: ENTRADA FRANCA
Classificação indicativa: 10 ANOS

16/01
a
02/02

BENJAMIM

A obra apresenta uma reflexão sobre a busca incessante da felicidade, e sobre o que
realmente importa. Um recuo poético para olhar a cidade e suas agitações passageiras, uma tentativa de não deixar a felicidade atrelada a uma constante necessidade de leveza, mas aceitá-la como uma efeméride impossível de ser aprisionada numa
tela. Com Thiago Becker. Direção de Ricardo Rocha. Trilha Sonora de Rodrigo Fronza.
15

SERVIÇO:
Horário: de 5ª a domingo – 20h
Classificação: 12 anos
Ingressos: GRÁTIS (PCG), R$ 7,50 (habilitado Sesc), R$ 15 (meia-entrada), R$ 30.
Local: SESC Copacabana – Rua Domingos Ferreira, 160 – Copacabana – Rio de Janeiro/RJ
31/01
a
16/02

ISTO É UM NEGRO

Como discutir negritude a partir de experiências singulares? Por outro lado: como transformar teoria em cena? Um estudo sobre o que é ser negro e negra no Brasil, uma tentativa de construir estratégias de diálogo sobre o racismo estrutural como prática que se perpetua. Direção de Tarina Quelho. Codireção de Lucas Brandão. Dramaturgia de Mirella
Façanha e Tarina Quelho. Com Ivy Souza, Lucas Wickhaus, Mirella Façanha e Raoni Garcia.
SERVIÇO:
Horário: de 6ª a domingo – 20h
Classificação: 18 anos
Ingressos: GRÁTIS (PCG), R$ 7,50 (habilitado Sesc), R$ 15 (meia-entrada), R$ 30.
Local: SESC Copacabana – Rua Domingos Ferreira, 160 – Copacabana – Rio de Janeiro/RJ

19/01

O CHICLETE

Uma turista visita o parque e larga o seu lixo no chão, jogando por último um chiclete. Ao
entrar em cena, cada personagem se atrapalha com a goma de mascar provocando situações hilariantes. Os personagens que interagem são uma velhinha, um pintor, um bêbado,
um policial, uma faxineira, um fotógrafo, uma noiva, uma enfermeira e um menino de rua.
SERVIÇO:
Horário: 15h
Classificação: Live
Ingressos: GRÁTIS
Local: SESC São Gonçalo – Avenida Presidente Kennedy, 755 –
Estrela do Norte – São Gonçalo/RJ
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10/01
a
31/01

OS ÚNICOS

Em uma conferência, um casal de palestrantes - especialistas na mitológica dupla de cantores e compositores fakes, Claymara Borges e Heurico Fidélis - se apropriam da história da
trajetória “vitoriosa” dos artistas, para elaborar uma crítica à fabricação de mitos. A partir
de músicas, imagens, gravações e recortes de jornais que comprovam a carreira da dupla, os
palestrantes levantam a questão sobre o que significa existir no mundo contemporâneo. Os
artistas fazem uma meta-ironia à criação de celebridades destinadas ao consumo da sociedade e evidenciam a urgência de duvidarmos das tão propagadas fake news.
SERVIÇO:
Horário: de 6ª a domingo – 19h
Classificação: 12 anos
Ingressos: R$ 7,50 (habilitado Sesc), R$ 15 (meia-entrada), R$ 30.
Local: SESC Tijuca – Rua Barão de Mesquita, 539 – Rio de Janeiro/RJ
11/01
a
26/01

GABRIEL SÓ QUER SER ELE MESMO

O espetáculo conta a história de Gabriel. O menino, que está fazendo 9 anos, acha que
ninguém vai à sua festa de aniversário por causa de seus questionamentos com relação à conduta de educação de sua escola. Meninos jogam futebol, meninas dançam ballet. Meninos não fazem poesia, meninas não brincam de lutar. Gabriel faz com
que todos os amigos da escola e os professores repensem seus comportamentos e se
perguntem de onde essas frases feitas vieram. Aos poucos, ele vai fazendo todos refletirem sobre as opressões que sofrem e cometem. Gabriel só quer ser ele mesmo.
SERVIÇO:
Horário: Sábados e Domingos, 16h.
Classificação: Livre
Ingressos: R$ 2,50 (habilitado Sesc), R$ 5 (meia-entrada) e R$ 10.
Local: SESC Tijuca – Rua Barão de Mesquita, 539 – Rio de Janeiro/RJ

16/01
a
16/02

AUTO DE JOÃO DA CRUZ

Texto de Ariano Suassuna é uma adaptação do poema trágico “Fausto”, de Goethe, e do
cordel “A história do estudante que vendeu a alma ao diabo”, de autoria desconhecida. Montagem inédita tem direção de Inez Viana e comemora os 10 anos da Cia Omondé.
Sinopse: Inconformado com a ausência do pai e com a miséria em que vive, João decide sair
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de casa, deixando tudo para trás e partindo em busca de riquezas. Deus e o Diabo fazem,
então, uma aposta pela alma do rapaz, que passa a ter tudo que deseja ao mesmo tempo
que se distancia de sua própria humanidade, família e amigos. João se transforma em um
homem frio e perverso, que quando enfim recupera a consciência percebe que tudo que lhe
importava já não mais existia. Ainda em vida, ele é sentenciado por seus atos no mesmo local onde os mortos são julgados, em uma antecipação da cena icônica de “O Auto da Compadecida”. Espelhado nos dias de hoje, o espetáculo questiona até que ponto alguém pode
se vender para conseguir o que quer, qual é o mínimo necessário para ser feliz e o que é
preciso para conquistar bens materiais. A peça mostra o homem individualista, ególatra, que
só pensa em adaptar o mundo a si mesmo e explorar a natureza para gerar mais dinheiro.
SERVIÇO:
Horário: De quinta à sábado, 19h - Domingo, 18h.
Ingressos: R$ 20,00 (meia entrada), R$ 40,00 (inteira).
Local: Teatro Firjan SESI Centro – Avenida Graça Aranha, 01 –
Centro - Rio de Janeiro/RJ

ATÉ
01/03

O AMOR COMO REVOLUÇÃO

O espetáculo “O amor como revolução” traz um caminhante, peregrino e viajante ao teatro para potencializar o poder renovador do amor que, traduzido em atitudes generosas com o próximo, ele pode ser uma força na construção de uma sociedade mais justa e
livre de preconceitos. O monólogo que relata a dor, o desamparo e a descoberta e conquista da negritude, onde no decorrer, entre o caminho e memória, se faz uma história.
SERVIÇO
Datas: 16, 17, 23, 24, 30 de Janeiro - 06, 07, 13, 14, 28, 29 de Fevereiro e 01 de Março de 2020
Horário: Quintas e Sextas (20h) - Duração: 70 minutos - Classificação:
14 anos
Ingressos: de R$ 20,00(estudantes) a 90,00.
Local: Theatro Bangu - Rua Fonseca, 240 – Bangu – Rio de Janeiro
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SERVIÇO:
Horário: De quinta à sábado, 19h - Domingo, 18h.
Ingressos: R$ 20,00 (meia entrada), R$ 40,00 (inteira).
Local: Teatro Firjan SESI Centro – Avenida Graça Aranha, 01 –
Centro - Rio de Janeiro/RJ
ATÉ
23/04

EXPOSIÇÃO “O JARDIM”

A partir da importância histórica que tem o Jardim da Casa Roberto Marinho, que foi projeto
de Burle Marx, eu convidei onze artistas - Angelo Venosa, Beatriz Milhazes, Carlito Carvalhosa,
Iole de Freitas, Paulo Climachauska, Luciano Figueiredo, Hilal Sami Hilal, Maria Bonomi, Regina
Silveira, Suzana Queiroga e Vania Mignone - para que fizessem trabalhos sobre o tema jardim.
SERVIÇO
Local: Casa Roberto Marinho
Endereço: Rua Cosme Velho, 115. Rio de Janeiro.
Dias e Horários: Até 26 de abril de 2019. Terça-feira a domingo
12h às 18h
Ingresso: ENTRADA FRANCA - Distribuição de senhas uma hora antes
do espetáculo.
Classificação indicativa: Livre
09/01
a
27/02

EXPOSIÇÃO INFLUÊNCIA

Em sua primeira exposição na Sala de Cultura Leila Diniz, a artista IDÀ traz um pouco dos movimentos livres e abstratos que se entrelaçaram nas cores e nos traços, criando uma realidade única.
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SERVIÇO
Local: Sala de Cultura Leila Diniz
Endereço: Rua Prof. Heitor Carrilho, 81 - Centro, Niterói.
Dias e Horários: Até 27 de fevereiro. 10h às 17h.
Ingresso: ENTRADA FRANCA
Classificação indicativa: Livre

permanente

MUSEU DO TREM

O Museu do Trem é um museu histórico-temático, dedicado à preservação da memória ferroviária brasileira, localizado no bairro do Engenho
de Dentro, na cidade do Rio de Janeiro
Reaberto em 02/04/2013, o Museu do Trem ocupa parte das antigas oficinas da extinta Rede Ferroviária Federal S. A. (RFFSA), que
chegaram a ser o maior conjunto
de instalações desse tipo na América Latina. Reformado e adaptado, o galpão abriga um valio
so acervo, que vai de mobiliário até locomotivas. São destaques: A Baroneza, O Carro Imperial,
O Carro do Rei Alberto e o Carro Presidencial.
SERVIÇO
Local: Museu do Trem
Endereço: Rua Arquias Cordeiro, 1046 - Engenho de Dentro, Rio de
Janeiro.
Dias e Horários: Acervo permanente. 10h às 16h.
Ingresso: ENTRADA FRANCA
Classificação indicativa: Livre

11/01

UÓHOL NO MAR

Abrindo a agenda expositiva de 2020, o Museu de Arte do Rio – MAR apresenta ao público a partir de 11 de janeiro “UóHol”, mostra individual do paraense Rafael BQueer com
curadoria da Equipe MAR. Interessado em questões que perpassam o corpo e as discussões de decolonialidade, gênero e sexualidade, o jovem artista, vencedor do Prêmio FOCO ArtRio 2019, transita entre linguagens como a performance, o vídeo e a foto20

grafia, além de atuar em pesquisas como drag queen, adotando a persona Uhura BQueer.
A exposição joga com o sobrenome do artista pop norte-americano Andy Warhol (1928-1987) e o
termo “Uó” – gíria queer e popular para designar algo ou alguém irritante ou de mau gosto. Entre as
obras selecionadas para a exposição estão trabalhos de uma série homônima elaborada em 2019,
parte da Coleção MAR, que homenageia ícones negros da cultura LGBTQI+ brasileira, como Jorge
Lafond, Marcia Pantera, Madame Satã e Leona Vingativa, partindo do repertório visual da pop art.
SERVIÇO
Local: Museu de Arte do Rio
Endereço: Praça Mauá, 5 - Centro, Rio de Janeiro.
Biblioteca MAR
Dias e Horários: Acervo permanente. Terça a Sábado.10h às 18h.
Ingresso: R$10,00 ( meia entrada), R$20,00.
Classificação indicativa: Livre
Evento paralelo:
Batalha de Close: sábado, 11 de janeiro, das 16h às 17h – Pilotis
Entrada gratuita
ATÉ
17/02

MOSTRA VAIVÉM

A mostra “VAIVÉM” fica em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil até 17/02.
A mostra tem curadoria de Raphael Fonseca – crítico, historiador da arte, curador do MAC-Niterói e professor de Artes Visuais do Colégio Pedro II – e que retrata a trajetória das redes
de dormir nas artes e na cultura visual no Brasil. A mostra reúne mais de 300 obras, com recorte entre os séculos 16 ao 21, e a participação de 141 artistas – entre eles, 32 indígenas.
E quem for apreciar a exposição encontrará uma seleção de pinturas, esculturas, instalações,
fotografias, vídeos, documentos, intervenções e performances, além de objetos de cultura
visual, como HQs e selos!
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SERVIÇO
Local: Centro Cultural Banco do Brasil
Endereço: R. Primeiro de Março, 66 - Centro, Rio de Janeiro.
Dias e Horários: Acervo permanente. Terça a Sábado.9h às 21h.
Ingresso: ENTRADA FRANCA
Classificação indicativa: Livre

permanente

CASTELO DA FIOCRUZ

Joia da arquitetura eclética brasileira, o Castelo Mourisco é a principal
edificação do núcleo histórico e arquitetônico de Manguinhos. Este
senhor centenário é tombado como
patrimônio histórico nacional! Ao
visitá-lo, fatos, fotos e documentos históricos revelam curiosidades
de sua construção. Neste espaço de visitação, o público também
pode contemplar a arquitetura em
estilo neomourisco, a beleza dos
azulejos portugueses e os mosaicos inspirados em tapeçaria árabe. A visita inclui a Sala de Exposição Costa Lima, com uma
incrível coleção de insetos, e a Sala de Exposição Oswaldo Cruz e Carlos Chagas, com várias informações e curiosidades sobre a vida desses dois importantes cientistas brasileiros.

permanente

CASTELO DE INSPIRAÇÕES

Imagine que experiência incrível: conhecer o Castelo da Fiocruz e ao mesmo tempo visitar
uma exposição sobre o “Palácio das Ciências”! Ficou curioso para saber mais sobre o monumento idealizado pelo sanitarista Oswaldo Cruz para ser símbolo da ciência e da saúde
pública no Brasil e tirar aquela selfie bacana? Então, vem correndo para o Museu da Vida
para conferir a mostra “Castelo de Inspirações”, que vai contar a história do Castelo e explorar os simbolismos e as curiosidades do edifício ícone centenário da ciência brasileira.
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SERVIÇO
Local: FIOCRUZ - Museu da Vida
Endereço: Avenida Brasil, nº 4365, no campus Manguinhos da
Fiocruz - Castelo Mourisco
Dias e Horários: Acervo permanente. Terça a Sábado.9h às 16h.
Ingresso: ENTRADA FRANCA
Classificação indicativa: Livre
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19/01
e
26/01

FABULICES

Todos os domingos, a partir do dia 5 de janeiro a 2 de fevereiro, às 11h, vai acontecer, no Solar do Jambeiro, “Fabulices”,
que tem o objetivo de dar uma repaginada nas fábulas mais
populares. A lenda trata de certas atitudes humanas, como
a disputa entre fortes e fracos, a esperteza, a ganância, a
gratidão, o ser bondoso, o não ser tolo. A partir da ideia de
harmonizar as diferenças, tão cultuada hoje em dia, dois palhaços (Marcela Galvão e Junior Mello) mostram à garotada as lições que podem aprender ao conhecerem o outro.

SERVIÇO:
Horário: Domingos, às 11h.
Ingressos: Gratuito (retirar a senha meia hora antes do espetáculo)
Local: Solar do Jambeiro - Rua Presidente Domiciano, 195 - São
Domingos, Niterói/RJ

18/01

BAÚ ENCANTADO (CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS NEGRAS)

O negro e o indígena como protagonistas das histórias de um Brasil que não está no retrato. Esse é o foco do espetáculo Baú Encantado, em que a professora e psicóloga Magna
Domingues explora com ludicidade e encanto a contação de histórias para crianças. A negritude é trabalhada desde a infância numa explosão de cores e pluralidade de narrativas.
SERVIÇO:
Horário: Sábado, às 15h.
Ingressos: 1kg de alimento não perecível
Local: Teatro Popular Oscar Niemeyer - Av. Jornalista Rogério
Coelho Neto-Niterói.
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14/01
a
18/01

FÉRIAS NO MUSEU JANETE COSTA

As férias de verão estão chegando e o Museu Janete Costa de Arte Popular preparou, uma
super programação especial com muita Arte Popular, oficinas de criação, música e diversão!
Serviço:
Local: Museu Janete Costa de Arte Popular - Rua Presidente Domiciano, 178 - Ingá, Niterói Classificação: Livre
Ingressos: Entrada Franca

Programação:
18/01 (sábado) - ARTE POPULAR PARA CRIANÇAS
»» 10:30h – 11:00h – Musicalização para bebês com Delfina Vaz.
»» 6 meses até 4 anos (Limite de 15 bebês)
»» 11:30h – 12:30h – Oficina de Criação: PAU DE CHUVA – Confecção do
instrumento utilizando tubos em papelão, sementes, cola e tintas coloridas_ Atividade Suely
»» 12:30h – 13:30h – Exibição do filme criado pelas crianças no primeiro
dia com a oficina de criação em cinema.
»» (As atividades devem ser acompanhadas pelo responsável da criança)
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07/01
a
31/01

FÉRIAS NO CENTRO CULTURAL LIGHT

SERVIÇO:
Horário: De segunda à sexta, exceto feriados – Das 10h às 16h30.
Local: Centro Cultural Light
Endereço: Av. Marechal Floriano, 168 – Centro – Rio de Janeiro/RJ
Classificação: Livre
Ingressos: Senhas serão distribuídas meia hora antes de cada atividade.
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Confira a programação diária completa:
»» 10h00 – Praça das Energias* – Até 40 pessoas – Classificação Livre- Duração: 50 minutos
O espaço tem como objetivo apresentar as diversas formas de energia e as
suas transformações através de experimentos.
*Em caso de chuva, será oferecida uma visita ao Museu Light da Energia
»» 11h00 – Décadas e Descobertas – Até 20 pessoas – Classificação Livre Duração: 40 minutos.
Aqui você conhecerá curiosidades e fatos marcantes dos últimos 100 anos
e será estimulado a refletir sobre o seu próprio papel como protagonista do
futuro.
»» 11h00 - Sala Di Cavalcanti - Múltiplas Imagens – Até 15 pessoas – Classificação a partir de 4 anos - Duração: 45 minutos
Usando o seu lado artístico, o visitante pode viajar no tempo e entender um
pouco mais sobre o Rio de Janeiro representado nas telas de Di Cavalcanti.
»» 12h00 - Exibição de curtas de animação – Teatro Lamartine Babo – Classificação livre - Duração: 50 minutos
Em parceria com o festival “Baixada Animada”, será exibida uma programação especial de curtas para você aproveitar!
»» 13h30 - Oficina de Caleidoscópio – Até 15 pessoas – Classificação a partir
de 4 anos - Duração: 1 hora
Nesta oficina será possível compartilhar vivências de infância, utilizando
como ponto de partida a construção do caleidoscópio, um brinquedo muito
antigo e para todas as idades.
»» 13:30h - Oficina Lupa Decodificadora – Até 15 pessoas – Classificação
livre - Duração: 40min
Nada mais é o que parece! Com essa lupa é possível observar mensagens
secretas que estão escondidas em pinturas feitas com giz de cera.
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»» 14:30h – Museu Light da Energia – Até 60 pessoas – Classificação Livre Duração: 1 hora
O público aprende de forma lúdica e interativa, a energia e suas transformações, o fenômeno da eletricidade, sua geração, seus diferentes usos e sua
relação com o meio ambiente.
»» 15:30h – Contação de histórias – Até 60 pessoas – Classificação livre- Duração: 30 minutos
Nesta atividade, a equipe do Programa Educativo Cultural Light fará a leitura
lúdica de livros infanto-juvenil, como “Este é o Lobo” de Alexandre Rampazo
e “Eu Não Acho De Jeito Nenhum” de Bladina Franco.
»» 16h – Jogo das Histórias – Até 15 pessoas – Classificação: a partir de 5
anos – Duração: 30 minutos
Aqui os visitantes serão convidados a construir uma história usando a imaginação e o improviso.

06/01
a
31/01

FÉRIAS NO CCBB

Durante as férias de janeiro, o CCBB Educativo oferece uma série de atividades especiais voltadas para as crianças e suas famílias.
Entre elas, o Lugar de Criação de Férias, que acontece às quintas e sextas-feiras, e também aos sábados e domingos.
Além disso, o programa promove Oficinas de Cultivo com a convidada Niara do Sol, sessões de
Contação de Histórias, batalha de SLAM, Oficinas no Lugar de Criação Artística e um Múltiplo Ancestral com Recreação Cultural da Casa do Jongo.
Abaixo, confira a programação completa e venha se divertir com a gente!
Para mais informações, acesse: http://www.ccbbeducativo.com/
Serviço:
Datas: De 06 a 31/01
Ingressos: Entrada Franca
Local: CCBB – Centro Cultural Banco do Brasil – Rua Primeiro de
Março, 66 – Centro – Rio de Janeiro/RJ
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O Rio apresenta alguns lugares que são verdadeiros presentes para se curtir em um dia de férias ou no final de semana. Espaços que podemos curtir sozinhos ou com a família, os amores,
as crianças e alguns até com os pets. E o melhor de tudo, muitos são gratuitos ou a baixo custo
e representam diversão garantida! Bora curtir essas férias!

PARQUE DE MADUREIRA
Com mais de 3,15km de extensão, o Parque Madureira leva diversão, lazer e cultura para a
região.
O parque não é superlativo apenas em suas medidas, sendo o terceiro maior da cidade, mas
também nos itens e opções de lazer que oferece aos moradores da Zona Norte carioca. Quadras de vôlei, basquete e futebol, além de um campo de grama sintética para partidas de futebol dividem o espaço com fontes, riachos, quiosques, pista de skate, pomar e brinquedos.
Árvores nativas, palmeiras, além de flores e quilômetros de grama, tornando o espaço amplamente arborizado. Práticas sustentáveis, como o controle de resíduos sólidos, uso da água da
chuva, captação e uso de energia solar e iluminação de baixo consumo fazem parte do dia a dia
do parque. O parque, que acompanha a linha férrea que corta o bairro, conta ainda com dois
espaços culturais: a Arena Carioca, que receberá apresentações culturais, e a Praça do Samba,
espaço dedicado ao gênero musical tão influente no bairro que conta com suas das mais antigas agremiações cariocas – Portela e Império Serrano.
Endereço: R. Soares Caldeira, 115 - Madureira, Rio de Janeiro
Horário: 8h às 22h
ENTRADA FRANCA
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FLORESTA DA TIJUCA

O Parque Nacional da Tijuca é uma unidade de
conservação brasileira de proteção integral da
natureza localizada integralmente na cidade do
Rio de Janeiro. A Floresta da Tijuca é uma floresta
tropical. Reconhecida como uma das maiores florestas urbanas do mundo, cobre cerca de 32 km².
São trilhas, cachoeiras, espaços para churrasco em família, fauna e flora exuberantes, ciclismo,
montanhismo, corrida, além das dicas que seguem para complementar o passeio como o Museu do Açude, o Lago das Fadas, o Açude da Solidão e o Mirante Excelsior
Saiba mais em: https://www.wikirio.com.br/Floresta_da_Tijuca
Endereço:
Horário: Até 17h
ENTRADA FRANCA

JARDIM BOTÂNICO
No Jardim Botânico do Rio de Janeiro, os visitantes passeiam pela casa das orquídeas, palmeiras imperiais e vitórias-régias. Ali perto, no exuberante Parque Lage, estão as trilhas arborizadas que levam do Morro do Corcovado à estátua do Cristo Redentor e à floresta tropical do
Parque Nacional da Tijuca.
Endereço: Rua Jardim Botânico, 1.008 Jardim Botânico - Rio de
Janeiro / RJ
Horário: 8h às 17h
Ingressos: R$5 (crianças até 7 anos e adultos acima de 60 anos não
pagam).
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ESCADARIA SELARÓN

Em 1990, Selarón iniciou o trabalho na escadaria que se tornaria um dos cartões-postais da
cidade.
A escadaria, que fica entre a rua Joaquim Silva, na Lapa, e a rua Pinto Martins, no bairro de
Santa Teresa, fica a apenas cinco minutos dos Arcos da Lapa. Obra do artista plástico chileno
Jorge Selarón, a escadaria reúne diversos azulejos de várias partes do Brasil e do mundo. Toda
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colorida, já foi cenário de clipes de U2 e Snoop Dogg, além de ser um local escolhido por cariocas e milhares de visitantes da cidade para fotografias.
Endereço: Rua Joaquim Silva, S/N – Lapa – Rio de Janeiro/RJ

ROTEIRO LAPA E SANTA TERESA
Conhecida pela noite agitada e lado boêmio, a Lapa se conecta por seus imponentes Arcos
com Santa Teresa, bairro bucólico, com forte veia artística e cultural.
A região central do Rio reúne samba e cultura em um mesmo local! Aqui está uma seleção de
oito locais para você explorar, todos eles nos bairros da Lapa e de Santa Teresa. A Lapa, um
dos cartões-postais da cidade, atrai moradores do Rio e turistas nacionais e estrangeiros em
busca de cerveja gelada, clima carioca e muita música boa. Já Santa Teresa atrai pelo charme
de suas ruas em paralelepípedo, seu famoso bondinho, os bons restaurantes e o visual incrível
de parte da cidade pelo olhar de quem está no alto. Mergulhe por essa região e visite parques
e salas culturais, museu, feira e boas recordações em forma de fotografia. Uma coisa é certa:
além de muita história, você vai conhecer muito local bacana! É mesmo imperdível!
Os famosos Arcos da Lapa fazem parte da história do Rio de Janeiro, tendo seu início no
período colonial.
O antigo Aqueduto da Carioca, conhecido como Arcos da Lapa, é um dos cartões postais da
cidade, além de ser o símbolo mais representativo do Rio Antigo preservado na região boêmia
da Lapa. A estrutura, em pedra argamassada, apresenta estilo românico, caiada, possui 42 arcos duplos e óculos na parte superior. Os Arcos da Lapa são considerados a obra arquitetônica
de maior porte empreendida no Brasil durante o período colonial. Ao seu redor, estão duas das
mais importantes casas de shows da cidade: a Fundição Progresso e o Circo Voador.
Endereço: Lapa, Rio de Janeiro/RJ
Horário: ENTRADA FRANCA
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BONDINHO DE SANTA TERESA
Os famosos bondes de Santa Teresa, que ligam o centro do Rio ao bairro de Santa Teresa, não
são apenas um meio de transporte real para moradores do bairro ou mesmo turistas que querem visitar o local. São uma atração da cidade, fazem parte do cenário local e tornaram-se,
inclusive, cartão-postal.
A estação inicial fica na Rua Lélio Gama, próximo à estação de metrô Carioca. As saídas ocorrem em intervalos médios de 15 a 20 minutos. O custo do passeio é de R$20, o valor é pago
na ida e a volta é inclusa. Moradores cadastrados, estudantes da rede pública uniformizados e
com vale estudante, pessoas acima de 65 anos portando CPF e portadores de vale social não
pagam o embarque.
Endereço: Rua Lélio Gama, 2 – Centro - Rio de Janeiro – RJ
Horário: 10H ÀS 17H. Domingos e Feriados 11h às 16h30
Ingressos: R$20,00 ida e volta. Moradores cadastrados, estudantes da rede pública uniformizados e com vale estudante, pessoas
acima de 65 anos portando CPF e portadores de vale social não
pagam o embarque.

BOULEVARD OLÍMPICO
UM TOUR HISTÓRICO-CULTURAL PELA ZONA PORTUÁRIA.
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A Região Portuária viveu seu apogeu e declínio em pouco mais de um século. De aldeia de
pescadores a principal porto do país, a área foi também porta de entrada e moradia dos escravos, dando à região a alcunha de “Pequena África”, tamanho o número de negros que ali
habitavam. A partir de 2010, com o início das obras do projeto Porto Maravilha, que revitaliza
a área urbana enquanto preserva a história desta região, vários pontos históricos foram redescobertos.
Endereço: Praça Mauá
Horários e Ingressos: Cada atração do Boulevard Olímpico possui
ingressos e horários diferenciados. Entre nos links para pesquisar. A grande maioria utiliza o ingresso promo carioca. Veja quem
pode utilizar!
Mais informações: http://visit.rio/editorial/zonaportuaria/

INGRESSO PROMO CARIOCA - MEIA ENTRADA
Quem poderá utilizar?
•
•
•
•
•
•

Crianças (0-2 anos GRATUITO) de 3 a 11 anos;
Jovens de 12 a 21 anos (moradores do RIO DE JANEIRO);
Estudantes brasileiros;
Senior: brasileiros de 60 anos ou mais;
PCDs;
Acompanhante por PCD (um acompanhante).

MUSEU DO AMANHÃ
Dos Jardins do Valongo ao Cais da Imperatriz, passando por projetos modernos como o Museu
de Arte do Rio e o novo Museu do Amanhã, o projeto desenvolveu o potencial turístico e econômico da região, formando um legado para as futuras gerações. Vale conferir a Pedra do Sal,
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o Morro da Conceição ou o Jardim Suspenso do Valongo!

Calçadão às margens da Baía de Guanabara, com 28 pontos culturais, um verdadeiro corredor
artístico, sendo considerado uma das maiores galerias a céu aberto do mundo. Painéis de Eduardo Kobra.

Monumento histórico e religioso, onde se encontra a Comunidade Remanescentes de Quilombos da Pedra do Sal. Foi tombada em 20 de novembro de 1984 pelo Instituto Estadual do
Patrimônio Cultural.

36

Marco da ocupação inicial da cidade do Rio de Janeiro pelos portugueses, o Morro da Conceição formava, juntamente com os morros do Castelo, de Santo Antônio e de São Bento, um
quadrilátero onde a cidade cresceu por três séculos. Seu modo de vida particular, semelhante
aos tradicionais bairros portugueses, se manteve apesar das profundas transformações urbanas ao seu redor.

Segundo estimativas, cerca de 1 milhão de negros escravizados chegaram ao continente desembarcando no Cais do Valongo, construído em 1811 e aterrado em 1911. Por sua magnitude, o local pode ser considerado o lugar mais importante de memória da diáspora africana
fora da África.
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Construído nos moldes dos
parques franceses do século
XIX, retornou aos padrões originais após a obra realizada
nos últimos anos. Réplicas das
estátuas dos Deuses Minerva,
Marte, Ceres e Mercúrio, que
antes adornavam o Cais da Imperatriz, estão expostas no jardim.

AQUÁRIO MARINHO DO RIO (AQUARIO)

O maior aquário da América do Sul está localizado no Porto Maravilha e
reúne cerca de três mil animais em 28 tanques, que somam 4,5 milhões
de litros de água salgada.
O Aquário Marinho do Rio de Janeiro – AquaRio – abre as portas em uma área de 26 mil m²,
com cinco andares e 28 tanques que somam 4,5 milhões de litros de água salgada; o maior
do Brasil e da América do Sul. Cerca de três mil animais de 350 espécies diferentes podem ser
vistos nos mais diversos ecossistemas marinhos.
A maior atração é o Recinto Oceânico, com 3,5 milhões de litros de água e sete metros de
profundidade, onde o público tem a chance de atravessar o tanque através de um túnel subáquatico, além de poder viver a experiência de mergulhar com peixes, raias e os temidos tubarões. O local também será palco da atividade Dormindo no Aquário, destinada às crianças – a
partir dos seis anos – que quiserem passar a noite nas profundezas do AquaRio. Outro atrativo
são os chamados tanques de toque, que oferecem uma oportunidade única de se aproximar
ainda mais dos seres aquáticos e encostar em raias e tubarões. Os demais recintos hospedam
espécies como peixe-cirurgião, garoupa, badejo, tubarão-gato, peixe-leão, tubarão-bambu,
moréias, tubarão galha branca de recife, entre outras.
O Aquário Virtual abriga os peixes criados pelos visitantes por meio de tecnologias inovadoras
que permitem a personalização do ser – espécie, cor, tamanho e nome – e a interação do mes38

mo através de telas digitais espalhadas desde o início do percurso, com direito a boas-vindas.
O Museu de Ciência conta com exposições permanentes e temporárias sobre assuntos relacionados ao ambiente marinho e aquático. Já o Museu do Surf apresenta a trajetória do esporte
no Brasil. Haverá ainda uma visita aos bastidores para quem quiser ir além e conhecer toda a
estrutura do AquaRio e o seu funcionamento
Até 31 de janeiro, a Sereia marca presença no grande tanque do AquaRio, e você poderá vê-la
de pertinho! Neste ano, a Sereia quer fazer um pedido: ela precisa de ajuda para conscientizar
sobre a conservação da vida nos mares e oceanos, e conta com todos vocês! Vamos ajudá-la?
Ingressos:
• Turistas brasileiros e cidadãos do Mercosul – R$ 80
• Moradores e pessoas nascidas no Estado do Rio de Janeiro – R$
60
• Crianças e adolescentes de 3 a 17 anos, estudantes de 18 a 24
anos, pessoas acima 65 anos e portadores de necessidades especiais – R$ 50
• Grátis para crianças de até 2 anos
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PRAIAS
SAL, SUOR E SORRISO!
Mergulhe fundo nas praias cariocas!
Do Leme ao Pontal, não há nada igual”; e não há mesmo. O cantor Tim Maia tinha razão nos
versos de sua música. A orla do Rio tem 86km de extensão, com praias para todos os gostos;
que torna a escolha para curtir o dia de sol uma árdua missão. Começando pela tranquila praia
do Leme, vizinha de uma das faixas de areia mais famosas e agitadas do mundo: Copacabana.
Apelidada de “Princesinha do Mar”, a praia de Copacabana também é palco de grandes eventos esportivos; já recebeu os lendários Rolling Stones com um público de cerca de duas milhões de pessoas, em 2006, e mais de três milhões de fieis durante uma missa com o Papa
Francisco na 28ª Jornada Mundial da Juventude, em 2013. Seu icônico calçadão de pedras
portuguesas, cujas curvas simulam as ondas do mar, são um dos símbolos da cidade. Ipanema
e Leblon também dispensam apresentação, sendo o ponto de encontro dosmoradores da zona
sul; sem esquecer do Arpoador e seu pôr do sol com o Morro Dois Irmãos de pano de fundo.
Digno de aplausos! Em São Conrado, a praia é o local dos pousos das asas deltas e parapentes.
A disputada praia do Pepê dá as boas-vindas à zona oeste. Em seguida vem a praia da Barra da
Tijuca, muito procurada por praticantes de esportes pelas boas ondas e vento sempre a favor.
A Reserva fica entre as praias da Barra e do Recreio. As águas claras do Pontal e as ondas fortes
da Macumba e Prainha dão continuidade ao litoral carioca. Logo depois vemAbricó, única praia
dedicada à prática de naturismo no Rio, e Grumari, reserva ambiental de beleza incomparável. Antes de chegar a Barra de Guaratiba, encontram-se quatro praias paradisíacas: Perigoso,
Meio, Funda e Inferno são os nomes das praias selvagens; que devido ao difícil acesso à elas,
feito apenas por trilhas e embarcações, são pouco visitadas e praticamente intocadas pelo
homem.
Para quem não sabe, existem, no total, 71 praias na Cidade Maravilhosa.

Praias escondidas na cidade para quem gosta de sossego
Curiosamente, a Joatinga é uma praia que você precisa planejar a ida. Devido a sua curta faixa de areia,
quando a maré está alta, fica completamente encoberta pelo mar.
Localizada no Joá, entre Barra e São Conrado, é uma
praia bem pequena, com menos de 300 metros de
extensão. É uma das praias mais exclusivas da cidade e a trilha de acesso é fácil, indicada até para
crianças. Como chegar de carro: Pela Estrada do Joá
e entrar no condomínio Pascoal Segreto. O acesso é
feito por uma escada na rua Sargento José da Silva. A melhor referência é o Clube Costa Brava, que fica ao lado. Muito frequentada por surfistas, fica dentro de uma área de preservação
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ambiental e tem uma faixa de areia relativamente pequena, por isso o nome.
O Parque Municipal Ecológico da Prainha tem uma porção de trilhas para caminhada e a praia
fica entre o Maciço da Pedra Branca e o Atlântico. Tem alguns quiosques, onde dá pa comer e
beber alguma coisa.

Praia do Abricó Localizada no Recreio dos Bandeirantes, é a única praia no Rio onde é permitido o nudismo. É uma praia muito tranquila e frequentada por pessoas de todas as idades.
Fotos são proibidas.
Grumari: uma das
mais bonitas praias
do Rio, fica próxima
à Prainha e mantem
as características de
praia selvagem, com
muito verde e rochas.
Também é frequentada por surfistas, como
sua vizinha, tem uma
faixa de areia de cerca de 2,5km. A dica
é chegar bem cedo
para conseguir estacionar. Aos fins de
semana, fica bem
cheia depois das 9h.
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Praia do Secreto: bem deserta e bem diferente, fica entre a Praia da Macumba e a Prainha e
possui uma faixa de areia de apenas 12 metros de extensão. Quando a maré está baixa, as
pedras formam piscinas naturais bem rasas e seu acesso não é nada fácil: um íngreme paredão rochoso de cerca de 15 metros. Pode deixar o carro num dos recuos em frente à trilha ou
no Mirante da Prainha, logo em seguida. A dica é ir de tênis para não escorregar na descida.

Galera,
Esperamos que vocês possam se divertir e curtir bastante a vida cultural de
nossa cidade! Isso é exercer sua cidadania cultural!
Bom descanso!
Boas férias!

Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, extensão e Culturas
Colégio Pedro II
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